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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 stávající znalosti o nekrobiontních broucích, včetně jejich 
členění na základě potravních preferencí či jiných ekologických charakteristik. 
Neméně podstatným cílem pak bylo podat přehled (nejdůležitějších) taxonů 
nekrobiontních brouků, včetně jejich ekologické klasifikace (a to na základě několika 
vybraných pracích, excerpovat kompletní literární záznam by pro značně 
převyšovalo požadavky kladené na BC práci a neúměrně protáhlo délku samotné 
práce). 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardně, tak jak je tomu v případě obdobných prací zvykem. 
Úvodní pasáže jsou nicméně poněkud zdlouhavé, naopak bych uvítal poněkod 
podrobnější rozbor výsledků samotné rešerše. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou relevantní, z větší části správně citovány, nicméně několik 
nedostatků (pravděpodobně vyplívajících z nedostatečného zvládnutí citačního 
softwaru se práci najít dá), například pro zkratku pro počet stránek u knih se udává 
jako „p.“ nikoliv jako „s“. Problematické je rovněž používání velkých písmen u 
zeměpisných názvů v nadpisech článků či citace diplomových prací. U odkazů na 
internetové zdroje obrázku není jasné, co je „obr a“ či zda zdroje na obrázky 1-13 
odkazují na zdroje obrázků z přílohy nebo vlastní práce 
 
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 standartní, nicméně je na ní znát jistá nevyladěnost a 
formulační neobratnost (což ale u prací tohoto bývá zvykem). Rovněž popisky ke 
grafů a odkazy na doprovodný materiál by bylo v některých případech lepší 
přepracovat.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor celkově splnil vytyčené cíle, ačkoliv mohlo být tu i tam věnováno více 
pozornosti nebo úsilí, hodnotím práci jako zdařilou a hodnou pro obhájení jako 
bakalářskou práci na PřF UK v Praze. Detailní odborné zhodnocení nechám však na 
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oponentovi. 
 
 

 


