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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: David Storch 
 

Datum: 4.7.2020 
 

Autor: Pavlína Kalendová 
 
Název práce: Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí 
areálů 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Shrnout teorie a znalosti o jedné ze základních makroekologických patrností, totiž 
rozložení velikosti areálů rozšíření organismů, tedy pokusit se odpovědět na otázku, 
proč má většina druhů malé areály. 
 

Struktura (členění) práce: Standardní. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité zdroje jsou vesměs citovány správně, autorka přečetla relevantní literaturu. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je slabá. Formulace jsou často stylisticky neobratné či 
nejasné, vyskytují se tu i překlepy a gramatické chyby. Textu chybí logická linka. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka prostudovala literaturu k tématu, obávám se ale, že se jí nepovedlo ujasnit 
si myšlenky a logickou strukturu celé práce, takže často odbíhá od tématu a není 
jasné, jak se jednotlivé pasáže vztahují k cíli práce. Prezentace je tak dosti zmatená. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

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. 


