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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: David Hořák 
 

Datum: 29.6.2020 
 

Autor: Eliška Černohorská 
 

Název práce: Početnost ptáků a výška vegetace 
 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo prozkoumat dostupné znalosti o vztahu výšky vegetace a 
početnosti ptáků, obecněji, jak objem ekologického prostoru rostoucí z jeho 3. 
(vertikální) dimenzí ovlivňuje počet jedinců. Ačkoliv klasické ekologické práce se 
tématu věnovali, dnes je do značné míry opomíjeno.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Standardní, tj. Úvod, vlastní kapitoly, Závěr a Seznam literatury.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila relevantní literární zdroje, včetně starých prací a řádně je cituje.  
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce považuji práci za nadprůměrnou. Čtivý text autorka doplnila 
vhodnými obrázky a grafy.  
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Eliška splnila zadaný úkol, k tématu, které není explicitně zpracováno v mnoha 
studiích, nalezla dostatečné množství relevantních zdrojů, které dobře cituje. 
Odevzdala zajímavé čtení, které obsahuje její vlastní názor a hodnocení. 
S předloženou bakalářskou prací jsem spokojen, dokládá potřebnou úroveň 
dovedností studentky i znalostní základ pro další práci.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
NA 
 



 Strana 2 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: kubicka@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kubička, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2. 


