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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 rešeršní práce je shrnout přizpůsobení a trendy týkající se ztrát vody výparem 
u terestricky žijících obratlovců. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně na úvod, vlastní rešerši rozdělenou do tří kapitol 
s podkapitolami, závěr a seznam literatury. V konečné elektronické verzi bakalářské 
práce chybí abstrakty a klíčová slova.  
První část rešerše se věnuje obecnějším vztahům mezi ztrátami vody výparem a 
prostředím, hmotností živočichů či intenzitou metabolismu, druhá část pak shrnuje 
nejčastěji využívané mechanismy k redukci ztrát vody výparem u jednotlivých skupin 
terestrických obratlovců. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury obsahuje 71 citovaných zdrojů, ale některé v textu citované práce 
v seznamu literatury chybí (např. Randall et al., 2002; Baldo et al., 2015). Styl citací 
je neobvyklý, ale jednotný. Literární zdroje citované v bakalářské práci jsou 
dostačující a žádná zásadní publikace na dané téma v seznamu literatury nechybí. 
Dle mého názoru autorka až příliš často cituje základní fyziologické učebnice (např. 
Hill et al. 2004; Wilmer et al. 2005; Schmidt-Nielsen 2007).  
 

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): 
 
Po formální stránce má práce dobrou úroveň. Text je psán čtivě bez výrazných 
jazykových neobratností a je vhodně doplněn o několik obrázků, které mají dobrou 
grafickou úroveň. Rozdělení textu do kapitol a podkapitol není vždy logické 
(například sloučení podkapitol pojednávajících o vztahu mezi ztrátami vody výparem 
a hmotností či intenzitou metabolismu u živočichů do kapitoly nazvané „Trendy EWL 
v závislosti na prostředí“). 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka prokázala schopnost vyhledávat odbornou literaturu a pracovat s ní. Jana si 
vytvořila dobrý přehled o studované problematice, ale dle mého názoru, bylo 
dokončení práce příliš uspěcháno, což se odrazilo na kvalitě některých částí. 
Zejména podkapitoly pojednávající o vztahu mezi ztrátami vody výparem a 
hmotností či intenzitou metabolismu by si zasloužily větší rozpracování. I přes 
drobné nedostatky byly cíle bakalářské práce z větší části splněny a proto práci 
doporučuji k obhajobě a kladnému hodnocení. 
 
 

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: 

 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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