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 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 poznatky o specifickém extrémním habitatu, který najdeme na 
povrchu ledovců – kryokonitu a kryokonitových jamkách. Práce se zabývá obecnou 
charakteristikou kryokonitu, diverzitou organismů, adaptacemi, které jim umožňují přežití 
v tomto specifickém prostředí, a také cykly hlavních živin  . 

Struktura (členění) práce: 
Členění práce je obvyklé a zahrnuje 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? 
Práce obsahuje nadstandardní množství literárních zdrojů - 150 relevantních citací. Je 
nutno ocenit, že i při takto velkém množství jsou práce až na drobné výjimky správně 
citovány jak v textu, tak v seznamu literatury. 

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 celkově až na drobné výjimky dobrá, text vhodně doplňují 
schémata a fotodokumentace, které přispívají k lepší čtivosti práce. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Autorka prokázala schopnost samostatné práce s literaturou a 
výsledná rešerše je kvalitní a potenciálně použitelná jako úvodní text pro zájemce o 
tento zajímavý ledovcový habitat. 
 

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 

 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. 


