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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 bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši názorů na taxonomii skupiny 
ve střední Evropě a stručně nastínit možné přístupy k biosystematickému řešení 
evolučních vztahů mezi blízce příbuzenskými taxony, které budou využity v 
navazující diplomové práci.  
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je vhodně členěna pomocí hierarchického systému nadpisů odpovídajících 
standardní struktuře vědeckého textu. 
 
 
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? 
 
Prezentace výsledků a jejich zhodnocení nebyly cílem bakalářské práce. Místy jsou 
jen okrajově zmíněna vlastní pozorování a úvahy.  
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je nadstandardně vybavena obrázky vhodně doplňujícími text. Sazba a 
grafické zpracování jsou na vysoké úrovni. Jazyková úroveň odpovídá zkušenostem 
autorů bakalářských prací. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Byla zpracována jak veškerá relevantní literatura (v jazyce 
českém, německém a anglickém), tak nastíněn možný metodický přístup k řešení 
problematiky. Po iniciálním seznámení s problematikou a zadání cílů autorka 
nastudovala zadanou literaturu a samostatně zpracovala větší část textu bakalářské 
práce, jako školitel jsem již téměř hotový text jen následně připomínkoval.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 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 – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bzkpravidla04112014.pdf   

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 6. 2015. Podepsaný mi předejte osobně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku u sekretářky, nebo pošlete na adresu: 
Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  


