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jméno 

 příjmení název 

práce 

Martina Bartošíková 

Reakce zooplanktonu na změny chemizmu vody a množství 

potravy v důsledku zotavování jezer z acidifikace 

 

kriterium zdůvodnění (stávající text slouží jako návod přepište jej vlastním hodnocením) známka 

 

Typ BP Předkládaná bakalářská práce shrnuje formou literární rešerše známé 

mechanismy reakce zooplanktonu na probíhající chemické zotavení jezer 

z acidifikace. Studentka zároveň dokládá konkrétní příklady známých lokalit 

postižených acidifikací. Literární rešerše by měla kritickým způsobem 

shrnout a komentovat současné poznání. Dále však také vyvodit patřičné 

závěry a pokusit se nadnést teze budoucího směřování výzkumu. Studentka 

chce pokračovat v práci na problematice Daphnia longispina v zotavujících 

se šumavských jezerech. Myšlenky chystané diplomové práce však 

postrádám. 

 

Vlastní přínos 1 Přínos práce spočívá zejména v podání zprávy o v současnosti známých a 

popsaných faktorech omezujících návrat některých druhů do acidifikací 

postižených jezer. Autorka si určitě utřídila myšlenky, a protože bude 

pokračovat v práci na hrotnatkách Plešného jezera, bylo nezbytné tento krok 

učinit. Přínos tedy hodnotím zejména jako přínos pro ni samotnou. Následná 

práce ukáže jak je Daphnia longispina schopná v Plešném prosperovat. 

Zatím přežívá pouze v litorálech, ale zato v relativně vysokých abundancích. 

2 

Náročnost 1 a 

formulace cílů  

Náročnost hodnotím jako přiměřenou. Líbí se mi popis jednotlivých 

geograficky oddělených oblastí postižených acidifikací. Cílům práce 

odpovídají její závěry, ke kterým se uchazečka dostává logickou cestou. 

Jediné, co mi v tomto chybí je rozvedení budoucí práce a zhodnocení jak 

vychází z předložené rešerše (ale možná to není na ÚŽP zvyklostí). 
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Data a jejich 

zpracování 

 

Literární rešerše na základě dostatečného množství citované literatury 

shrnuje faktory ovlivňující druhové složení zooplanktonu. Těší mě, že 

prostor dostaly všechny známé faktory. 

 

Obecně se druhové složení zooplanktonu acidifikací určitě změnilo, snížení 

abundancí až vymizení některých druhů je dokladováno ze všech 

postižených oblastí. Otázkou tedy zůstává cíl biologického zotavení. Jelikož 

se často naprosto restrukturalizovaly potravní sítě, je asi naivní se domnívat, 

že plankton bude vypadat po odeznění acidifikace stejně jako před ní. 

V závěru (str. 27, odst. 3) uchazečka píše, že „zotavení však není zcela 

kompletní“. Moje otázka tedy je: kdy můžeme považovat zotavení za 

kompletní? 

 

Studentka zřejmě nepřišla příliš do styku se skutečným zooplanktonem, 

protože by se dozvěděla, že zástupce rodu Daphnia není middendordiana ale 

middendorffiana (str. 17); že vířníci jsou Rotifera a ne Rotatoria (str. 21, 

navíc ne kurzívou); že Heterocope saliens není vířník (str. 23) nebo že 

Acanthocyclops vernalis není perloočka (str. 25). 
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Presentace dat  Výběr a zpracování grafů považuji za užitečný, přesto bych se možná snažil 

některé obrázky více přizpůsobit. Trochu mi chybí „všeobjímající“ schéma 

reprezentující hlavní zjištění a směry myšlenek. 

Chápu, že všechny obrázky jsou převzaté. Na druhou stranu bych očekával, 

že alespoň popisky nebudou působit jako pouhý překlad z angličtiny 

(zejména Obr. 1). V popiscích obrázků je zbytečné uvádět citaci původní 

práce dvakrát. 

1 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Práce je psána celkem čtivě, studentka ve většině případů ve výkladu 

zbytečně nepřeskakuje a text logicky plyne od úvodu problematiky 

k závěrům. Místy však oko zavadí o jazykové nedokonalosti nebo překlepy. 

Práce si určitě zasloužila ještě jedno závěrečné pročtení a vychytání těchto 

nedostatků. Překlep čtenář nalezne hned v klíčových slovech („acififikace“), 
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jazykově-formální přehmaty na něj vyskočí v prvním odstavci úvodu (tečka 

před citací, která naopak chybí na konci druhého odstavce …). Typická 

chyba tkví v použití velkého písmena u přídavných jmen popisujících místo: 

Kanadská jezera, Šumavská jezera atd.  

Seznam citací je na bakalářskou práci velice obsáhlý a čerpá z oborově 

uznávaných periodik. Příště bych radil vyhnout se používání/citování 

sekundárních zdrojů. Je lépe dát si práci najít primární zdroj nebo ocitovat 

jinou vhodnou práci, kterou mám možnost mít v ruce. K citování 

sekundárních prací bych se doporučoval uchylovat jen v nejnutnějších 

případech. Navíc se poté citují ve formě „sekundární citace In primární 

citace“. V celém textu práce se cituje Svein B. Wærvågen se značkou stupňů 

v příjmení („Wærva°gen“), což působí komicky. Seznam citací by si také 

zasloužil projít a sjednotit formátování (zkrácené vs. nekrácené názvy 

časopisů atd.). 

Na druhou stranu je však zapotřebí zdůraznit, že daleko větší váhu kladu 

v hodnocení na věcnou stránku práce. 

výsledná 

známka 

 

Předloženou práci hodnotím přes všechny zmíněné nedostatky 

stupněm velmi dobře a doporučuji k obhajobě. 
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1- práce u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a  náročnost hodnotitelnou jako výbornou, 

nemohou být hodnoceny jako výborné. 


