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Potravní migrace kaprovitých ryb
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Práce je syntézou dosavadních vědeckých poznatků o rozsahu denních a sezónních
migrací sladkovodních kaprovitých ryb ve vztahu k výskytu potravních zdrojů. Cílem
práce je shrnutí časového a prostorového rozsahu těchto migrací v prostředí
stojatých a tekoucích vod.
Struktura (členění) práce:
Práce je literární rešerší a má standardní členění.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Použité literární zdroje jsou dostatečné a až na výjimky jsou správně citovány.
Autorka použila značné množství literatury - téměř sto citací zahraničních odborných
publikací, přesto mohla jít v některých kapitolách více do hloubky, například u
migrací ryb v tekoucích vodách a pojetí domácího okrsku ryb, které s tématem úzce
souvisí.
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):
Text práce má vhodnou grafickou úpravu a splňuje stanovený rozsah. Text obsahuje
některé nedostatky, jako jsou opomenuté či nesprávné citace autorů publikací,
uvítala bych přesnější popis obsahu použitých obrázků.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Základní cíle práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.
Otázky a připomínky oponenta:
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně x 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.

