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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Ondřej Sedláček 

Datum: 25. května 2021 

Autor: Barbora Veverková 

Název práce: Ecological Effects of Climate Change on Snakes 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo vyhodnotit jakým způsobem se mění distribuce, ekologie a chování 
hadů pod vlivem globální změny klimatu a shrnout výhody i nevýhody pro populace 
z toho plynoucí.  

Struktura (členění) práce: Práce je členěna podle jednotlivých efektů klimatu na 
distribuci, ekologii a etologii hadů, poslední kapitola se věnuje srovnání s jinými 
ektotermními skupinami obratlovců.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO 
 

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): 
Práce je psána slušnou angličtinou. A to z důvodu snahy autorky studovat mgr. 
stupeň v zahraničí.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Studentka přišla sama s přáním zpracovat téma věnující se ohrožení a ochraně 
hadů. Ukázalo se, že většina prací se zabývá celkem triviálním dopadem úbytku 
nebo degradace hadích biotopů na jejich populace. Další skupinou prací byly studie 
věnující se vlivu globálních změn klimatu na tuto specifickou skupinu ektotermů. 
Barbora pracovala velmi samostatně, pečlivě se probírala literaturou, a to i tou méně 
dostupnou, průběžně pracovala na koncepci práce a postupně zapracovávala moje 
připomínky. Závěry práce sice nejsou příliš překvapivé, přesto se Barboře podařilo 
velmi poctivě shrnout poznatky na toto téma, kriticky je vyhodnotit a poukázat na 
mezery a další směřování výzkumu. S prací i splněním cílů jsem spokojen. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
--- 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
V Sidonii 25. 5. 2021  
 

 
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 
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• 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. 


