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1. CÍLE A HYPOTÉZY: Úvod práce začíná slovy: “předmětem práce je vytvoření souhrnu poznatků 
o periodických vodách“. Předložená práce tento úkol splnila příkladně a bez vážných pochybení, 
pominu-li mírný rozpor názvu práce „Periodické tůně atd.“ s výše uvedenou formulací, která logicky 
zahrnuje i periodické vody tekoucí (vysychavé toky). Vedlejší cíle – popisy vybraných typů 
periodických tůní a jejich fauny, možností adaptace na vysychání a negativních stránek periodických 
tůní – jsou vhodně vysvětleny a rozvíjejí hlavní téma práce. 
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Tato práce je rešeršní – v seznamu použité literatury mne zaujalo 
velké rozpětí stáří jednotlivých citací, které svědčí o pečlivém dohledávání informačních zdrojů nejen 
na internetu, ale i v klasických knihovnách. Zároveň je citováno z několika velmi známých a 
respektovaných učebnic a skript, což zvyšuje důvěryhodnost příslušných pasáží. K tématu práce by 
se jistě dalo nalézt informací ještě více (použitých citačních zdrojů je 46), ale nepochybuji o tom, že 
nemálo literatury navíc si autorka práce našla a odložila stranou k příštímu použití.  
 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Chválím jazykovou úroveň textu. Minimum překlepů a prakticky žádná 
gramatická chyba dokládají velmi pečlivou práci autorky i vedoucí práce. Oceňuji též množství 
autorských fotografií, ale přestože díky svým popiskám vhodně doplňují text, nenašla jsem na ně 
v textu žádné odkazy (kromě obrázku č. 1). Použitá literatura je citována jednotně a srozumitelně. 
Obsahová struktura práce je logicky členěná, byť bych měla malou výtku k rozsahu některých kapitol 
(viz níže v komentáři). 
 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY: První dojem při čtení této práce byl velmi dobrý. Text práce je čtivý, 
byť velmi hutný, místy natolik, že některé pasáže působí poněkud roztěkaně snahou sdělit najednou 
úplně všechny informace. Při dalším pročítání mi byla poněkud podezřelá jistá nevyváženost 
v rozsahu zpracování dílčích kapitol, ale tato byla v podstatě avizována a zdůvodněna předem již 
v úvodu práce, tudíž ji pouze zmiňuji a rozhodně nevytýkám. Zajímalo by mne, jak by práce vypadala, 
kdyby např. 5. kapitola o adaptacích na život v periodických tůních byla prodloužena (ze dvou stránek 
na čtyři) a zároveň 6. kapitola o nemocech šířených obyvateli tůní zkrácena (ze čtyř stránek na dvě). 
Ovšem ani předložená verze těchto kapitol není rozhodně zavrženíhodná. Dokázala bych si asi 
představit, že by celkové vyznění bakalářské práce na zajímavé téma periodických tůní mohlo být 
ještě lepší, ale velice oceňuji solidní úroveň právě této práce. Autorka navíc v 7. kapitole rozvádí 
potenciál vlastního praktického výzkumu periodických tůní a předkládaná bakalářská práce je pro tuto 
budoucí činnost velmi vhodným rešeršním základem. 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 

1) Třetí kapitola obsahuje systematický přehled taxonů zmíněných v textu. Vyzkoušela jsem na 
jednom laickém zájemci o přírodu, zda je seznam v předložené formě nápomocný k představě 
o hydrobiologických organismech. Nebyl – např. s pojmem Namanereis catarractum si laik 
neporadil, byť se v seznamu dozvěděl, že je to kroužkovec (tato taxonomická jednotka už 
představitelná byla). Bylo by vhodné příště takový seznam doplnit obrázky alespoň pro úroveň 
řádu. Místo by se určitě našlo a náhled do rozmanitosti fauny by byl přístupnější i 
neodborníkům, což byla dle komentáře v textu hlavní motivace pro vytvoření tohoto 
systematického přehledu. 

2) Proč byly podrobně zpracovány právě fyto a dendrotelmy, když srovnatelné množství literatury 
by se dalo jistě nalézt i o dočasných tůních podél řek? (Viz kap 4. „některým tůňkám byla 
věnována větší pozornost a dala jsem jim více prostoru“). 

3) Jaký typ periodických tůní by chtěla autorka v budoucnu podrobněji zkoumat, či při nich 
provádět hydrobiologická cvičení? A proč? 

 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: Předloženou bakalářskou práci doporučuji 
k obhajobě a nejen díky velmi znatelné pečlivosti při zpracování materiálů i vlastního textu hodnotím 
stupněm výborně. 
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