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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle jsou formulovány jasně a srozumitelně.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Členění práce je vyhovující.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je velké množství starších zdrojů, avšak většinou jsou použity u obecnějších 
informací, kde je lze tolerovat. Zahrnutí aktuálnějších poznatků by bylo vhodné např. 
v podkapitole 4.4.1.2. či v pojednání o perlorodce říční v podklapitole 4.1. 
V některých podkapitolách by bylo vhodné dohledat a použít větší počet zdrojů, než 
kolik v práci vidíme (např. podkapitola 3.5. či 4.5.). Zdroje jsou až na drobné výjimky 
citovány uniformě.  
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
V práci se objevují občasné drobné chyby, avšak celkově je práce na dobré 
jazykové úrovni. Grafy a obrázky jsou vhodně popsány. Je zvykem při prvním 
zmínění organismu uvést za názvem druhu i rok objevení a jméno objevitele, toto 
autor v práci neuvádí. Závěr by bylo vhodné trochu více rozvést. Co se týká 
grafického zpracování práce, obsah, seznam zdrojů a čísla stran jsou jiným fontem 
než zbytek textu a v celé práci chybí zarovnání do bloku.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce cíle splnila a celkově je na dobré úrovni.  
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. V podkapitole 4.1. uvádíte „Teplota vody se zvyšuje i ve sladkovodních 
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ekosystémech, a to nejen kvůli globální klimatické změně, ale také kvůli 
zvýšené antropogenní činnosti“. O jaké antropogenní činnosti se například 
jedná?  

2. V podkapitole 3.5. se zmiňujete o toxickém působení insekticidů a pesticidů 
na mořské mlže, avšak neuvádíte žádné konkrétní produkty či jejich účinné 
látky. Můžete některé z nich uvést?  

 

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, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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