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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Ondřej Sedláček 
 

Datum: 28. května 2017 
 

Autor: Miroslav Petruf 
 

Název práce: Niche Partitioning in Tropical Birds 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce, týkající se rozdělení ekologického prostoru v druhově bohatých ptačích 
společenstev tropických oblastí, jsou jasně formulované. 
 

Struktura (členění) práce: 
Členění práce je rozumné a logické, zohledňuje stav poznání u jednotlivých 
potravních guild.   
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Jistě by se našly 
další zdroje, ale hlavní důležité práce text zpracovává. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Neobsahuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Text je psaný, myslím, nadstandardně pěknou angličtinou. Formální úroveň práce je 
výborná. Chybí odkazy k obrázkům. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Téma je velmi široké, student se s ním vypořádal se ctí. Rád bych vyzdvihnul 
mimořádnou samostatnost při zpracování i okamžité reakce na připomínky a 
doporučení. S výsledkem práce jsem nadmíru spokojený, cíle byly po obsahové i 
pedagogické stránce splněny měrou vrchovatou. K výsledku Mirovi gratuluji a těším 
se na další spolupráci. 
 
 

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 
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 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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