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Název práce: Extrémne abiotické podmienky ako determinanty štruktúry fytoplanktónu 
vysokohorských jazier 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout specifické abiotické podmínky vysokohorských jezer, které 
určují druhové složení, biomasu, sezónní vývoj a vertikální distribuci fytoplanktonu 
vysokohorských ples. Součástí práce je také diskuse strategií a adaptací, které 
umožňují přežití v těchto extrémních podmínkách. 

Struktura (členění) práce: 
Práce je tradičně členěna a obsahuje všechny povinné náležitosti. 
 

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 reprezentativní výběr 79 prací, které dobře pokrývají danou 
problematiku. Literární zdroje jsou po formální stránce správně citovány, což bylo jistě 
usnadněno využitím citačního softwaru z vlastní iniciativy autora. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, oceňuji úsporné a jasné vyjadřování, jehož 
absence je často kamenem úrazu bakalářských prací. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny, autor se dobře zorientoval v poměrně rozsáhlé literatuře, 
podařilo se mu propojit informace z jednotlivých detailních studií a získat tak komplexní 
pohled na danou problematiku. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

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 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=c1e7af5ef67c5621d67e172c4782747f&tid=1&do=main&doo=detail&did=121145
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=c1e7af5ef67c5621d67e172c4782747f&tid=1&do=main&doo=detail&did=121145
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 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. 


