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 Srovnání mikroklimatu r ůzných typ ů letních úkryt ů 
temperátních netopýr ů 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnutí dosavadních znalostí o mikroklimatu různých typů úkrytů 
temperátních netopýrů a začlenění dotyčných údajů do kontextu znalostí 
behaviorální ekologie a fyziologie této skupiny. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce o celkem 33 stranách je kromě Úvodu, Závěru a Seznamu literatury členěna 
do 5 dalších kapitol, z nichž nosnou částí je 6. kapitola shrnující dosavadní poznatky 
o mikroklimatu 4 základních typů úkrytů: stromových dutin, štěrbinových úkrytů ve 
skalách, podzemních prostor a lidských staveb. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury obsahuje celkem 65 původních článků a 3 knihy. Některé práce 
citované v textu (např. Simmons & Wetterer 2010 aj.) však v seznamu chybí. Citace 
povětšinou používány správně, ve více případech jsou však citované informace 
mírně řečeno poněkud až velmi nepřesné či zavádějící. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
Jazyková úroveň práce je nízká, většina informací je podávána velmi stroze, obvykle 
v jednoduchých větách, které na sebe ve více případech navazují dost nešťastně. 
Zásadním a cenným výstupem studentčina snažení je datová matice s údaji o 
mikroklimatu netopýřích úkrytů, která vznikla vlastní excerpcí literatury. Ta je 
bohužel k práci jen přiložena v digitální podobě na CD, jakýkoliv smysluplný odkaz 
na její existenci a zejména lokalisaci jsem však v textu hledal marně. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Přes víceré formální i věcné nedostatky práce v zásadě splňuje vytčené cíle a s 
plnou odpovědností, i když ne zrovna s nadšením, ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 

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

 dobře    
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
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 e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 
výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: Zuzana Starostová, katedra 
zoologie P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 

 


