
 Strana 1
Posudek na bakalá řskou práci 

 
x školitelský posudek 

 oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: RNDr. Martin Černý, PhD 
 
Datum: 9.9.2012 
 

Autor: Šárka Lavi čková  
 
Název práce: Vliv údolních nádrží na spole čenstva říčního dna  
 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Práce má zhodnotit vliv údolních nádrží na společenstva organismů říčního toku 
včetně hyporhealu, a to jak bentosu, tak i rybí obsádky (druhové složení, životní cykly, 
ochranářské aspekty). Mezi hlavní aspekty by měla patřit například problematika trvale 
zmenšených průtoků, špičkování (denní proměnlivost průtoky), hráze jako překážka 
pro migrující živočichy, změny teplotního režimu. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je rozdělena do dvou tematických celků, opatřených společným úvodem.  První 
část je věnována změnám abiotických podmínek , druhá pojednává o efektu  
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Počet citovaných zdrojů je na spodní hranici, oba s autorkou víme, že by se vhodných 
pramenů dalo najít více. Navíc ne všechny práce jsou zcela relevantní, respektive 
některé jsou spíše zobecňujícími přehledy než primární literaturou. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje žádné vlastní výsledky, ani to nebylo jejím cílem. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce se práce nevymyká běžnému standardu, což ovšem neznamená, 
že je vše v pořádku. Vložený grafický doprovod je z velké většiny obsahově 
redundantní, o kvalitě technického provedení nemluvě. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Jako vedoucí práce nemám žádný důvod k jásotu, neb by bylo možné mnohé vylepšit 
a doplnit po faktické stránce, avšak s přihlédnutím k průběhu více než roční geneze 
práce a s vědomím, že autorka nemá ambice pokračovat ve studiu biologie, práci 
k obhajobě pustím. 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
9.9.2012 
 
 
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. 


