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Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
práce obsahuie navíc i vlastní vÝsledkv.

Cíle práce (předmět rešeĚe, pracovní hypotéza...)

Cílem rešerše bylo shrnout působení pesticidů na obojživelníky.

Struktura (členění) práce:

Struktura práce odpovídá běžně používanému členění prací. Spíše kosmetickou
chybou ie, že kapitola Dodatek mohla být nazvána Diskuse.

Jsou použité literární zdroje dostateěné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Použité literární zdroje jsou dostatečné a jsou správně citovány,

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Text je formátován v přehIedné podobě umožňující dobrou čitelnost. Jazyková
úroveň práce je dobrá. Místy jsou použity poněkud nestandardní obraty a formulace.
Formulační nepřesnosti pak mohou vést k faktickým chybám, jako např. na str, 4
,,Jsou obalena pouze rosolem, takže je nic nechrání před okolními vlivy...". Místy se
objevují překlepy.
Text práce isem měl možnost číst a připomínkovat pouze ve stadiu rozsahu cca
jedné třetiny finální podoby.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Předložená práce je stručným přehledem působení něktených pesticidů na
obojživelníky. Autorka prokázala schopnost samostatné práce s literaturou a
informacemi. Obsáhlejší mohla diskuse a celkové zhodnocení,
Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

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

l l vÝborně X velmidobře 1-1 OoUre 1-1 newhověl(a)
Podpis školitele/oponenta :

Vt

)culwto-
lnstrukce pro vyplnění:

o prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodŮm (dodžujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástíposudku,. při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -
viz http://www, natur.cuni.czlbiologie/studium/bakalarske-obhajoby

o Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SlS k dané bakalářské práci nebo (v případě
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail:
zuzana.starost8ya(@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu:
Zuzana §tarostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7,128 4 Pruha 2 nebo doručte do
místnosti 241 ói na sekretariát katedry zoologie, Podepsaný vytištěný posudek je nutnou
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den
obhajoby.


