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Název práce:    
Co víme o rozší ření, původu a historii slanisek Evropy?  
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit ucelený přehled o problematice slanisek  
a rostlin na nich žijících, s důrazem na jejich rozšíření v Evropě, historii vzniku  
a aktuální stav.   
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je vyhovující a logicky odráží všestranný přístup autorky k této 
problematice, kdy se dotkla (téměř vyčerpávajícím způsobem) všech aspektů 
slanisek a rostlin na nich rostoucích. To říkám i přesto, že v případě některých 
dílčích problematik si lze představit také alternativní uspořádání kapitol, což autorka 
často diskutovala se školitelem. Šíře tématu se odráží v rozsahu práce, ležícího na 
horní hranici doporučené délky. 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
 
Seznam použité literatury dokládá pečlivý a hluboký náhled autorky do problematiky. 
Je třeba ocenit nejen rozsah použité literatury, ale rovněž schopnost a trpělivost 
čerpat informace z neanglické cizojazyčné literatury celé Evropy. Vyjma několika 
přehlédnutých drobností je literatura správně citována a použité údaje jsou 
relevantní.   
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 
Formální úrove ň prác e (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úrove ň): 
Tato práce v každém případě vyhovuje požadavkům na BP. Přesto můžeme 
pozorovat některé neduhy týkající se jazykové úrovně i finálního formálního 
provedení. Text místy naráží na problém zkratkovitého a přímočarého vyjádření, 
které na některých místech může působit problém s porozuměním smyslu vět a 
návaznosti za sebou jdoucích odstavců. Přisuzoval bych to především nezkušenosti 
a absenci praxe studentky s psaním takového textu. Formální (především grafická 
úroveň) mohla být zajímavější a výraznější, na jejím výsledku se odráží časový tlak, 
do kterého se studentka při závěrečných pracích na BP dostala a určitá nezkušenost 
práce s odpovídajícím softwarem. Výjimečně můžeme nalézt chybějící písmenko, 
interpunkci či jednoslabičnou spojku/předložku na konci řádku - problémy které by 
vyžadovaly ještě jedno závěrečné přečtení, na něž už však nezbyl čas.   
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
BP splnila cíle zadání BP a očekávání školitele, který oceňuje především šíři 
cizojazyčných literárních pramenů zpracovaných pro tuto bakalářskou práci. Na 
druhé stráně nelze přehlédnout již zmíněné nedostatky při formulování myšlenek a 
textu, kdy na některých místech stručnost a přímočarost působí nepříznivě na jeho 
čtivost a srozumitelnost. Proto navrhuji hodnotit tu BP stupněm velmi dobře.    
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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/pravidla 
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) osobně při obhajobě, nebo před obhajobou do šuplíku u sekretářky, nebo poslaný 
na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Elektronický posudek zašlete nejpozději do 9. 9. 2010. 


