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Posudek na bakalářskou práci

školitelský posudek Jméno posuzovatele:  Vladimír Vohralík

Datum:  28. 5. 2012

Autor:   Lucie Nováková

Název práce:  Potravní ekologie kuny skalní (Martes foina) v Evropě

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
       
        Jedná se o literární rešerši,  která shrnuje dosavadní poznatky o potravě kuny 
skalní na území Evropy.  Tato problematika je v současné době velmi aktuální, 
protože především ve Střední Evropě dochází k synantropizaci kuny skalní, která se 
tak stává hojným obyvatelem lidských sídlišť, včetně velkoměst. Tím vzniká 
množství donedávna neznámých, často kuriozních problémů. Praha v tom není 
výjimkou.

Struktura (členění) práce:
      Práce je členěna klasickým způsobem. Po úvodu následuje přehled metod  
využívaných ke studiu potravní ekologie kuny skalní. Výsledky jsou rozděleny do 
dvou hlavních oddílů, první  je věnován geografické variabilitě potravy kuny v rámci 
Evropy, druhý hodnotí jednotlivé složky její potravy. Dále následují krátká diskuse,  
závěr a přehled použité literatury. Celkové členění práce je logické.

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

     Autorka využila rozsáhlý soubor literárních pramenů, který prakticky kompletně 
pokrývá studovanou problematiku. Formální stránka citací je správná.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

     Předložená práce je ryze kompilační, vlastní výsledky neobsahuje.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

    Formální úroveň práce je velmi dobrá, text je srozumitelný. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

   Cíle práce byly splněny. Autorka předložila kvalitní literární rešerši, která solidním 
způsobem pokrývá hlavní aspekty studované problematiky.

Otázky a připomínky oponenta:
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

výborně   
Podpis školitele/oponenta:
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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
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