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Název práce:
The biogeographical position of the Tristan da Cunha archipelago based on
floristic records.
Biogeografická pozice souostroví Tristan da Cunha z pohledu floristických studií.
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce byl ucelený souhrn biodiversity nižších rostlin (lišejníky, mechy, řasy)
souostroví Tristan da Cunha, který je jednou z nejodlehlejších lokalit světa a
domovem mnoha endemických druhů. V rámci práce byla snaha najít co nejbližší
příbuznost s okolními kontinenty na základě dosavadní literatury a v nich
prezentovanými druhy nižších rostlin.

Struktura (členění) práce:
Práce je velmi logicky a přehledně strukturována obsahující obecný úvod, pečlivě
rozebrané jednotlivé skupiny, které jsou dále doplněny formou přílohy o přehledné
souhrny jednotlivých druhů včetně jejich rozšíření. Biogeografická příbuznost je
shrnuta v diskusi, kde je rozebrána i možná forma disperze.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka projevila velmi dobrou schopnost práce s cizojazyčnou literaturou a nebála
se pustit i do hledání starších a špatně dostupných článků, které vyžadovali
kontaktování zahraničních institucí. Použitá literatura je korektně citována.

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 a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Pečlivě připravené souhrny druhů
jednotlivých skupin v příloze jsou velmi přehlednou formou využitelné pro další práce
zabývající se touto tematikou. Velice oceňuji odvahu psát již bakalářskou práci
v angličtině, což hodnotím jako více než přínosnou zkouškou pro další vědecké
publikace.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práci hodnotím jako velice úspěšné a pěkně provedené review na zadané téma.
Autorka projevila nejen dobrou schopnost práce s cizojazyčnou literaturou, ale i
schopnost logicky strukturovat práci a udržet tak diskutovanou problematiku
v mezích daného tématu.

Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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.

