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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Jakub Straka 
 
Datum: 19.5.2021 
 

Autor: Vít Bureš 
 
Název práce: Příčiny úbytku včel (Anthophila) v krajině 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je rešerše na téma úbytku rozmanitosti a početnosti včel. Autor dále 
upřesňuje, jaké vlivy za úbytek můžou, a které naopak podporují stabilitu populací. 
Dále se také zabývá možnými následky úbytku včel a shrnuje řešení tohoto 
problému. 
 
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? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné a relevantní. 
 
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): 
 
Práce je po formální stránce v pořádku. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Dle mého názoru je práce kvalitně zpracovaná po stránce informační, formální i 
slohové. Text se čte velmi dobře a je srozumitelný. Student poctivě a rychle 
upravoval text podle připomínek a s tvorbou práce jsem velmi spokojený. 
Připomínek od začátku nebylo mnoho a již první verze by byla velmi dobře 
obhajitelná. Vít Bureš má řadu zkušeností ze středoškolské odborné činnosti a na 
stylu a přístupu k práci to bylo znát. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta:  
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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. 

 


