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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…) 
 
Hlavním cílem předložené práce je shrnutí dosavadních poznatků o vztahu mezi 
geologickým podložím a měkkýšími společenstvy, a to s ohledem zejména na 
nároky terestrických plžů na vápník. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má adekvátní a logické členění. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Jsou zde použity nejdůležitější základní literární zdroje. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text je psán jasným a pro vědeckou práci vhodným stylem, snad jen odstavců by 
mohlo být používáno častěji. Gramatických chyb je minimum, překlepů více, na 
hranici ještě snesitelného množství. Nejednotné používání s/z (diversita/diverzita), 
chyby a nejednotnosti v seznamu literatury, ... 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce stanovený cíl v základech splnila. Chybí ovšem detailnější vhled do 
problematiky. Autorka se obvykle omezuje na základní a obecné poznatky, nikde 
neuvádí konkrétní hodnoty, konstatuje výsledky jiných autorů, aniž by s nimi dále 
pracovala, porovnávala je apod. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
Autorka plánuje navázat v diplomové práci vlastním průzkumem v Českém Krasu. 
V kapitole 2.2. zmiňuje, že se zaměří na louky nepoznamenané člověkem (kosením, 
pasením. Co v této oblasti umožňuje existenci luk bez zásahů člověka?  Co na 
zdejších loukách brání sukcesi a dominanci dřevin? Jaká je historie těchto biotopů? 
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Co znamená „struktura rostlinných populací“ v kapitole 2.2., ř. 15 a jakým způsobem 
ovlivňuje malakocenózy? 
 
Kap. 2.3., ř. 15: „Je známo, že existuje pozitivní korelace mezi množstvím 
rozpustného vápníku.“  A čím? 
 
Kap. 3. ř. 19: „... jsou měkkýší populace relativně chudé co se diversity i množství 
jedinců týče (Ložek 1956)“. Co znamená spojení diversita populace? Podobně v 
kap. 5.1., ř. 1 „rozmanitost populace“.  
 
Z čeho získávají terestričtí plži vápník? 
 
Jaký vliv má opad jehličnanů na malakocenózy? 
 
 
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 e-mail: z.starostova@post.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 
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