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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: David Storch 
 
Datum: 1. září 2012 
 

Autor: Vladimíra Černá 
 
Název práce: Faktory ovlivňující evoluční diverzifikaci 
 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce bylo shrnout současné poznatky o faktorech ovlivňujících evoluční 
diverzifikaci, a jak tyto faktory přispívají ke globálním trendům biodiverzity na 
povrchu Země. 
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? 
 
Ano, ano, ano. 
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): 
 
Formální úroveň práce považuji za vyhovující. Vladimíra se mnou v průběhu psaní 
práce dobře spolupracovala, nechala si dost času na finální úpravy, takže výsledný 
tvar je z formálního i jazykového hlediska v pořádku. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práci považuji celkově za zdařilou. Přestože některé pasáže by asi bylo možné 
napsat obratněji, považuji za důležité poukázat na fakt, že celá problematika je 
docela obtížná a Vladimíra musela vyvinout značné úsilí, aby se vyznala 
v nejrůznějších metodách analýzy diverzifikací na základě fylogenetických stromů. 
Tyto metody byly vyvinuty především až v poslední dekádě a jsou někdy velmi 
sofistikované a netriviální. Domnívám se, že práci by bylo lze něco vyčíst, ale jednak 
to má na starosti oponent, jednak jde opravdu o náročnou problematiku, v níž se 
pořádně souhrnně nevyznají ani ti, co publikují citované práce. 
Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Nejsem oponent. 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 



 Strana 2
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 http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na lukas.kratochvil@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


