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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shromáždit a shrnout informace o mechanismech šíření protist. 
 
Struktura (členění) práce: 
Kromě úvodu a závěru má práce dvě části. V první části autorka rozebírá odlišné 
pohledy na biogeografii protist. Ve druhé se pak věnuje samotnému šíření – rozebírá 
vliv historických geologických procesů, roli aktivních a dormantních životních stádií, 
fyzikální a biologické vektory včetně antropogenního přenosu. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Některé výroky v práci nejsou podpořené citacemi. V několika případech autorka 
cituje studie zabývající se mnohobuněčným zooplanktonem. K některým kapitolám 
(např. 3.1 Historické geologické procesy) by bylo vhodné najít více zdrojů. Formát 
citací není jednotný.    
 
 
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): 
 
Zvolené obrázky nejsou sice zcela od tématu, ale bohužel text nijak neobohacují.  
Informace v kapitolách často nejsou vhodně uspořádané, opakují se a někdy 
postrádají logickou návaznost. Jazyková úroveň práce je obstojná a není tedy 
problém pochopit co chce autorka říct.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Z práce je zřejmé, že se autorka ve zkoumané problematice zorientovala. Prokázala 
tedy, že je schopná vyhledat a pochopit cizojazyčnou vědeckou literaturu. Více úsilí 
však mohla věnovat utřídění získaných informací. Logičtější uspořádání by text zcela 
jistě pozvedlo na vyšší úroveň. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jako příklad druhu, jehož současné rozšíření je pozůstatkem historických 
geologických procesů, je uvedena pouze kryténka Nebela vas. Toto tvrzení však bylo 
zpochybněno v novějších studiích. Existují jiné příklady? Pokud ano, jaké důkazy 
vědci předkládají? Pokud ne, jak by bylo možné vikariantní původ druhu prokázat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 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 rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf    

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do středy 7. 9. 2016. Podepsaný posudek mi dejte před 
obhajobou do kastlíku u sekretářky, předejte osobně, nejpozději na obhajobě. Externisti 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  


