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Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce je zhodnocení nově dostupných znalostí a dat o původu neotropické flóry.
Struktura (členění) práce:
Struktura práce je logická, postupuje od obecné úvahy nad možnostmi a aspekty studia
původu flór, přes problematiku nových metodických přístupů až k vlastní rešerši a
analýze prvků neotropické flóry a hodnocení nových poznatků.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Seznam použité literatury dokládá pečlivý a hluboký náhled autorky do problematiky.
Je třeba ocenit nejen rozsah použité literatury, ale také houževnatost při jejím
překládání a analýze. Literatura správně citována a použité údaje jsou relevantní.
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):
Tato práce bez výhrad vyhovuje požadavkům na BP. Vedle kvality obsahu je třeba
ocenit rovněž čtivost a pečlivé zpracování textu jakož i promyšlenou grafickou úpravu.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíl práce shledávám bez výhrad naplněný a to i přes skutečnost, že pravidly omezený
stránkový rozsah BP neumožnil autorce zařadit vše, co o této problematice zjistila.
Otázky a připomínky školitele:
Najdeme v J. Americe ještě nějaký další geoelement významně obohacující flóru J. Ameriky?
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
výborně
velmi dobře
Podpis školitele:

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.
•
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla
•
Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 28. 5. 2012, a dále podepsaný v 1 výtisku mi předejte osobně při obhajobě, nebo před
obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2,
128 43. Elektronický posudek mi e-mailem nezasílejte.

