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škoIitelský posudek
|---] oponentský posudek

Práce ie |iterárnÍ reŠerŠí
Cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza..')

Cílem práce je shrnout zák|adní hypotézy o mechanismech a funkci diurná|ních
vertiká|ních migracích (DVM) u zoop|anktonu, s důrazem na faktory relevantní pro

vertikální distribuci medúzky s|adkovodní. Druhým cí|em je návrh experimentálního
za1ízení umoŽňující studovat v Iaboratorních podmínkách v|iv tepIotnÍ stratifikace
vodního s|oupce a změn intenzity svět|a na distribuci medúzek.

Struktura (č|enění) práce:

Struktura práce odpovídá zadanému tématu. StěŽejní část se věnuje faktorŮm
ovlivňujícím DVM zejména sladkovodního p|anktonu. Dá|e jsou specificky
diskutovány faktory relevantní pro DVM roso|ovitého zoop|anktonu a stručně je

shrnuta eko|ogie medÚzky v CR. Pří|ohou je návrh experimentá|ního zařízení'

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní Údaje z |iterárních zdrojŮ?

77 přímých citacívíce neŽ dostatečně pokrývá problematiku DVM u s|adkovodního
zoop|anktonu, zejména koýšů. o něco hůře je pokryta prob|ematika mořského
planktonu, coŽ je dáno zejména horší dostupností některé |iteratury.

Jsou získané v|astní výsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

V prácijsou vhodně oddě|eny obecně přijímané hypotézy, platící zejména pro

filtrující zoop|ankton, od faktorů relevantních pro medÚzku jakoŽto roso|ovitého
predátora. Zbytečně má|o je zdŮrazněn fakt, Že pozorované migrace medúzky svým

načasováním zcela neodpovídají běŽným modelům DVM.

ffizovádokumentace,grafika'text,jazykováÚroveň):
Formá|ně je práce na Úrovni, obsahuje jen minimum jazykových nebo typografických
chyb

Sptnění cílů práce a celkové hodnoceni:

Cí|ů práce - shrnout zák|adní hypotézy o DVM zoop|anktonu a vytvořit návrh

experimentá|ního zařízení - by|o d|e mého názoru dosaŽeno. NejvětšÍ s|abinou, jeŽ

je důsledkem časového stresu při dokončování práce, je pří|iš stručný závěr, kde

mohly být v hojnější míře zahzeny v|astní názory autora. Práci nicméně
jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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Instrukce pro vypInění'
. ProsÍme oponenty i školite|e o co nejstručnejší a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodŮm (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou.póvinnou součástí posudkl. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracovánÍ výs|edků, obdobně jako u práce diplomové.. Posudek se odevzdává (zasí|á) v eIektronické podobě na horak(oJatur.cuni.cz (pro ÚČe|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku 6at<o soueast protot<olu o onňajobě) ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Ýiniena 7 , p8 44 Praha 2'
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