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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Veronika Sacherová 

Datum: 
7.9.2014 

Autor: Zuzana Sejbalová 
 

Název práce: 

 
Arktická jezera: současný zooplankton, subfosilní záznam a rekonstrukce minulého 
vývoje, s důrazem na Svalbard 
 

 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, jaké typy jezer se vyskytují v Arktidě, jaké jsou jejich 
hlavní charakteristiky a oživení a shromáždit údaje o zooplanktonních druzích, které 
se zachovávají v subfosilním záznamu. Z celé arktické oblasti měl být kladen důraz 
na Svalbard, na který bude zaměřena budoucí diplomová práce. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna tradičně a obsahuje všechny požadované části 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury je velice obsáhlý, použité práce jsou relevantní. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň je vyhovující, místy text trpí doslovnými překlady z angličtiny. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Autorka zpracovala obrovské množství literatury a je jen 
škoda, že všechny informace nedokázala využít a správně rozlišovat, které z nich 
jsou více či méně podstatné. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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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. 


