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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.+ 
Práce je literární rešerší (ve smyslu zveřejněných požadavků), a to bez vlastních 
výsledků. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) Literární rešerše li teratury 
o mechorostech agrocenóz v Evrop ě a srovnání jejich druhové diverzity. 
 

Struktura (členění) práce: Odpovídá požadavkům kladených na členění bakalářské 
práce. 
Ano. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Ano. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Nikoliv, práce je pouze literární rešerší. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Celkově přijatelná, autor se však nevyhnul některých nepřesností, které se objevují  
i v připomínkách oponenta. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Cíle práce byly splněny a celkově považuji práci za velmi zdařilou. Oceňuji 
především samostatnost autora (měl jsem vlastně jen několik  okrajových poznámek 
k textu v "předfinální" fázi), jeho neutuchající zápal od prvopočátku pro zvolené 
téma i schopnost vytvořit samostatně výsledný a vcelku ucelený elaborát o zvolené 
problematice (mimochodem vzešlý též z jeho samostatné komunikace se zahraniční 
vědeckou komunitou). Předložená práce samozřejmě nese stopy  začínajícího 
autora vědecké stati (viz připomínky oponentky, které jsem měl možnost shlédnout, 
a s nimiž veskrze souhlasím) a těším se na reakce autora bakalářské práce při 
obhajobě; souhlasím především s "ubráním" emociálních vyjádření autora a příklon 
formulací ve "vědeckém stylu". 
 
 
 
 
 
 

 



Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 
 X 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 rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

• Posudek nahrajte do SISu  nejpozději do 5. 6. 2013, a dále podepsaný  v 1 výtisku mi 
předejte osobn ě při obhajob ě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Elektronický posudek mi e-mailem nezasílejte. 


