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Posudek na bakalářskou práci 
 

Jméno posuzovatele: Zuzana Munzbergova  
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 3.9.2012 
 

Autor: Zuzana Líblová 
 

Název práce: Důsledky polyploidizace pro invazní potenciál druhů  
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout existující znalosti o důsledcích polyploidizace pro invazní 
potenciál druhů 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky a přehledně členěna, pouze kapitola 8 by měla spíše následovat za 
kapitolou 5.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce obsahuje dostatečné množství relevantních literárních zdrojů. Citace jsou 
správné. Pouze se místy mísí A a AND pro spojení jmen dvou autorů.  
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje malé množství výsledků, které mají pouze ilustrační povahu. Jejich 
zhodnocení v závěru zcela odpovídá jejich povaze.  
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je dobrá, práce je čtivá, přehledná a převážně bez překlepů.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila cíle a plně ji doporučuji k obhajobě.  
 

Otázky a připomínky 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 (výtah byl v příloze e-mailu) 

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 10. 9. 2012, a dále podepsaný v 1 výtisku mi předejte 
osobně při obhajobě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo pošlete na 
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adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Externisté, zašlete mi elektronickou verzi do 10. 9. e-mailem, do SISu vložím sám, 
podepsanou verzi každopádně potřebuju jako od ostatních. 


