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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cíle práce ani hypotézy nejsou autorkou na začátku práce jasně vytýčeny.  
 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má snahu o klasické členění na Úvod a dále na dvě hlavní kapitoly z nichž první 
je zaměřena na abiotické faktory nádrží a jejich vlivu na toky a druhá  shrnuje vliv 
nádrží na společenstva tekoucích vod. Obě hlavní kapitoly jsou rozčleněny do pěti 
podkapitol. Následuje velmi stručný Závěr a seznam literatury o 25 položkách z nich je 
23 anglických. Kapitola věnovaná diskuzi chybí.  
 
Struktura a názvy kapitol nejsou šťastně členěny a pojmenovány. Kapitola 1.1 
Abiotické faktory je obecná a až následné kapitoly řeší jednotlivé abiotcké faktory: 
Kapitola 1.2 Průtokový režim, kaptiloly 1.3 a 1.4 Teplotu – přičemž první se věnuje 
rozpuštěným plynům ve stratifikované nádrži 
Druhá část práce zaměřená na vodní biotu začíná hned kap. 2.1, kterou bych 
doporučovala označit jako zaštiťující  kap 2, neboť obecně shrnuje problematiku vlivu 
nádrží na složení společenstva tekoucích vod. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Až na malé výjimky je literatura citována v textu obsažena v seznamu a naopak.  
Při citacích v textu je nutno dbát na jednotnou konzistenci: citace je součástí věty,ve 
které se na ni odkazuje tudíž by před ní neměla být tečka (což ji vymezuje jako 
samostatnou větu) a v citacích dvou autorech se obvykle místo čárky mezi jmény 
používá spojka (et, and, a).  
 
Použité zdroje nejsou vysloveně špatné, jen zastaralé. Existuje mnoho soudobých 
příkladových studií zabývajících se touto problematikou.  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
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Práce neobsahuje žádné vlastní výsledky. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce se potýká s často viděným gramatickým oříškem použití správné interpunkce 
v rodném jazyce, čímž se text stává roztříštěn do méně srozumitelné mozaiky.  
Text obsahuje minimum grafických dat, pokud jsou, jsou převzaté a formou scanu 
začleněné do práce. Vlastní grafické výstupy v práci nejsou. 
 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práce se po celou dobu pohybuje na velmi obecné rovině, plně nevyužívá aktuální 
literatury s případovými studiemi, které by konkrétně zdokumentovaly uvedené 
souvislosti vlivu nádrží na společenstvo toků, tj. v práci se neobjevuje žádná analýza 
(byť jen myšlenková) dat z literatury. Náznak ucelenějšího a detailnějšího pohledu je 
v poslední kapitole 2.5. Živočichové a přehrady. Zcela zde však chybí jakékoli vlastní 
zhodnocení autora, shrnutí nejdůležitějších poznatků a případně jeho vlastní názor či 
posouzení, či vztažení problematiky na nádrže a řeky na našem území. 
 
 
 Studentka prokázala schopnot práce se zahraniční literatur, ačkoli interpretace, 
analýza či shrnutí literárních dat je slabé. S ohledem na to, že studentka nemá ambice 
pokračovat nadále ve studiu, práci doporu čuji k obhajob ě. 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
 
Abstrakt 

- anglický abstrakt je velmi nesrozumitelný, místy věty nedávaji smysl vůbec. 
- Píše se zde, že stavba nádrže ovliv ňuje biologické vlastnosti toku a jako 

jeden z p říkladů uvádíte zavle čení nepůvodních druh ů. Jaká je souvislost? 
 
Úvod 

- chybí formulované alespoň obecné otázky, které mají ambici být v práci 
zodpovězeny 

 
Kap 1 

- str. 6, odst 2: vyskytuje se zkratka RCC, což je zkratka pro River kontinuum 
koncept. Je o něm sice na začátku hovořeno, zkratka se však u něj neobjeví. 

- str. 6, odst 3: …umíst ění přehrady v podélném profilu toku hraje roli jakým 
způsobem se zm ění spole čenstvo toku pod p řehradou.  Dále to již není 
rozvedeno. Jaký je tedy rozdíl v tom, zda leží p řehrada na dolním, 
středním nebo horním toku?  

Kap. 1.2 
- Str.8 – nesprávná citace Armitage, 1984 – správně Armitage et al, 1984 
- Str.8 – odst 3 – Hovo říte o hypotézách, které by mohly pomoci odlišit p římý 

vliv zm ěny vodního režimu tok ů na spole čenstvo od ostatních vliv ů. Jaké 
tedy jsou ty hypotézy? 

- Str.8. odst 4: „Tyto změny umocňuje umístění výpusti z přehrady.“ JAK?  
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Alespoň odkaz na další kapitolu, kde je tomuto věnován prostor ! 

- Str. 9. uvádíte p říklad velkých amerických a brazilských nádrží či 
australských řek, a co české nádrže? Mají stejn ě drtivý dopad? Která 
česká řeka je toho pohledu nejvíce ohrožena? Kolika českým řekám 
vlastn ě hrozí ekologická zkáza zp ůsobená nádržemi, pakliže opravdu 
hrozí?  

- Str 12 odst 1: jako příklad dopadu změny průtoku toku pod přehradou uvádíte 
snížení diverzity viřníků. Ne, že by se přisedle žijící viřnící v toku nevyskytovali, 
ale nejsou typickým zástupcem charakterizujícím osídlení tekoucích vod a 
příklad je velmi neštastně zvolený. 

- Str. 12, ř. 6 – špatná citace Arthington 2003 – správně Arthington and Pusey 
(2003) 

Kap.1.3 
- str. 13 obr 2 – tabulka měla být ručně přepsaná s uvedením citace na originál. 
- Str 14, ř.1 – „ Naopak voda opouštějící nádrž může být bohatší na kyslík také 

díky vyšší činnosti planktonních organismů v toku nad přehradou.“  této větě 
nerozumím. 

Kap 1.5 
- str.15 předposl. řádek : „…vodní nádrž nad přehradou…“ – asi chtěla autorka 

napsat nad hrází/přehrazením toku…. 
Kap. 2.3 

- citace Holger et al., 2001 není v seznamu literatury 
- Co se děje s planktonem pod p řehradou a na čem to závisí? Jak bude 

probíhat osidlování toku pod p řehradou bentickými organizmy, když drift 
z horního toku je zastaven nádrží? Podobné otázky z de zcela v ůbec 
nejsou zmín ěny.  

 
Kap 2.4 

- Jaký je tedy základní model toho jak ovlivní p řehrady p říbřežní vegetaci 
v toku pod ní? Jak se zm ění druhové složení v obecné rovin ě a proč? 

Seznam použité literatury 
- Práce Ward, Robinson and Tockner (2002) není v textu citována 
- Práce Maier, Burch and Bormans (2001) není v textu citována 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 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. 


