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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Ondřej Sedláček 

Datum: 25. května 2021 

Autor: Kateřina Matoušková 

Název práce: Biodiverzita zelených střech 

 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 dosavadní vědecké poznatky o tom, jaké skupiny 
organismů osidlují zelené střechy, nejlépe v porovnání s okolím a jaké vlastnosti 
střech mohou biodiverzitu podporovat. 

Struktura (členění) práce: Práce kromě vlastní analýzy biodiverzity zelených střech 
stručně shrnuje i další výhody zelených střech v čele s ekosystémovými službami ve 
městech.   

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): 
Je na slušné úrovni.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle byly splněny, autorka se věnuje všem důležitým aspektům biodiverzity zelených 
střech od popisu, jaké organismy je využívají, přes analýzu, jaké vlastnosti střech 
rozhodují o celkovém druhovém bohatství až po ekologickou sukcesi či vliv 
konektivity a ostrovních efektů. Jedním z důležitých zjištění bylo, že prací věnujících 
se např. bezobratlým na střechách není příliš mnoho. Musím ovšem přiznat, že 
hloubka rešerše není nijak oslnivá, autorka ve stěžejních kapitolách klouže spíše po 
povrchu. Práce je tak spíše dobrým úvodem do problematiky než literárním review. 
Ale celkově 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 

• 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. 


