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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: doc. RNDr. Pavel Hulva, 
Ph.D. 
 

Datum: 27.5.2016 
 

Autor:Barbora Holá 
 

Název práce: Evoluce ostrovních netopýrů 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnout evoluční, genetické, ekologické a biogeografické aspekty 
ovlivňující ostrovní populace netopýrů. Vzhledem ke schopnosti aktivního letu i 
dalším faktorům má ostrovní prostředí v evoluční historii této skupiny mimořádnou 
důležitost. 
 
 

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? 
 
Většinou jsou práce správně citovány. Úroveň vytěžení dostupné literatury se liší 
mezi kapitolami. Např. část pojednávající o ostrovní speciaci je pojednána velmi 
stručně. 
 

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): 
 
Stylistická úroveň práce nese mnoho znaků vědecké prvotiny. Místy se objevují 
nepřesnosti v použití odborných termínů, často způsobené zkreslením při 
interpretaci anglické předlohy. Po formální a jazykové stránce práce místy trpí 
problémy, jako jsou např. stylistické neobratnosti, rezignace na použití odborných 
výrazů a překlepy. Anakoluty a potíže s větnou stavbou naznačují nedostatečný 
vhled do problematiky v některých částech práce. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Přes výše zmíněné nedostatky byly základní cíle práce splněny a doporučuji ji proto 
k obhajobě.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Detailnější zhodnocení práce nechávám na oponentovi. 
 
 

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

 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 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, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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