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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  Veronika Sacherová 
 
Datum:  5. září 2016 
 

Autor:   Monika Hrdinová 
 
Název práce:    
Diverzita, distribuce a ekologie epigeických blešivců v České republice 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce si klade za cíl shrnout historický vývoj zkoumání fauny našich epigeických blešivců, vytvořit 
přehled jednotlivých druhů včetně jejich habitatových nároků a preferencí, a shrnout trendy ve vývoji 
naší blešivčí fauny. 
 
Struktura (členění) práce:   Bakalářská práce je členěna standardně. 
 
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 více než dostatečné a jsou správně použity. Velice oceňuji nasazení 
autorky při hledání zejména starší literatury, seznam citací je navíc úctyhodný a přes naši společnou 
snahu ho zestručnit obsahuje více než 150 položek. Kvantita v seznamu literatury většinou vede ke 
snížení kvality práce, jelikož autor se v množství literatury často ztratí, v tomto případě je ale literatura 
využita ku prospěchu práce. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním způsobem 
získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší a neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, práce je přehledná a vhodně doplněna o mapky a pár tabulek. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Autorka s velkým nasazením shromáždila velké množství literatury a sepsala 
čtivý text, který bude možné dobře využít například i ve výuce sladkovodních bezobratlých. Přestože 
často není možné určit, jak se budou populace druhů vyvíjet v budoucnosti, autorka alespoň nastínila 
faktory, které hrají roli v šíření druhů, a celou bakalářskou práci tak zakončuje pěkná diskuze. 
S podobou práce jsem spokojena a těší mě, že vznikl text dobře dále využitelný. Práci doporučuji 
k přijetí. 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 
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• 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. 


