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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Petr Janšta, Ph.D. 
 

Datum: 28.5.2017 
 

Autor: Magdalena Stuchlíková 
 

Název práce: 
Průtoková cytometrie a její využití ke studiu hmyzu 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předložené práce bylo shromáždit a zhodnotit publikovaná data o hmyzu 
získaná průtokovou cytometrií. Dále bylo cílem zjistit, jak byly tyto výsledky 
uplatněny v dalším výzkumu. 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna logicky a obsahuje všechny obvyklé části. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje použité k práci jsou rozhodně dostačující a správně citovány. 

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): 
Formální úroveň práce je myslím velmi dobrá, s minimem překlepů, velmi dobře 
čitelná a výstižná. Text je vhodně doplněn obrázky. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Magdalena Stuchlíková se pro dané téma rozhodla poměrně na poslední chvíli a 
myslím, že bez předchozích cytometrických znalostí. Po odprezentování daného 
tématu v rámci semináře na oddělení entomologie jsem s Magdou nebyl vůbec 
v kontaktu. Dokonce jsem do poslední chvíle netušil, zda práci chce odevzdat 
v jarním termínu či nikoliv. Magda mě udržovala v napětí i v posledních dnech před 
jarním termínem pro odevzdávání BP prací. O to víc jsem ale byl potěšen, když mi 
svoji první verzi, na které z mého pohledu nebylo v podstatě potřeba nic měnit, 
poslala. 
Závěrem mi tedy nezbývá než konstatovat, že bakalářská práce Magdaleny 
Stuchlíkové je napsána velmi kvalitně, celkově práci hodnotím práci kladně a 
rozhodně doporučuji k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta: 
------- 
 

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: 
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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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