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Ploštěnky (Platyhelmintes: Tricladida) v ČR
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

– Cílem práce je zdokumentovat vše podstatné, co bylo opublikováno o
našich sladkovodních ploštěnkách řádu Tricladida. Mimo jiné tak přispět
k usnadnění determinace našich druhů.
Struktura (členění) práce:

Členění práce plně odpovídá charakteru literární rešerše.
Členění 5. kapitoly by prospělo, kdyby obecné podkapitole 5.1
odpovídala taková podkapitola (5.2), která by shrnovala texty
pojednávající o jednotlivých druzích (5.2.1 – 5.2.17).
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literárních zdrojů je dostatek a jsou dobře citovány i využity.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky publikované poprvé v rámci ní.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formální úroveň práce je velmi dobrá, včetně četných vyobrazení. Text
je srozumitelný.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce představuje dobrý předpoklad zejména pro uskutečnění vlastního
taxonomického, ale i ekologického výzkumu trikladních ploštěnek ČR.
Otázky a připomínky oponenta:

Otázky oponenta: Jak se autorka dívá na možnosti využití trikladních
ploštěnek při hodnocení saprobních poměrů našich toků?
Jak se autorka dívá na obranný charakter bohatě
vyvinutých epidermálních žláz trikladních ploštěnek?
Připomínky oponenta: Klíčové slovo „sladkovodní ploštěnky“ uvedené
v českém abstraktu neodpovídá jeho správnému znění v anglickém
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„Freshwater Triclads“, protože naše sladkovodní ploštěnky nenáleží
výlučně do řádu Tricladida.
Na Obr. 8, neleží označený čtverec v oblasti Moravského krasu, protože
leží na západ od řeky Svitavy, kdežto Moravský kras leží, jak známo, na
východ od této řeky.
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
x výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

