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LJ práce je titerární rešerši' XP
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Práce je úvodem k dip|omové práci' Kromě podrobné literární rešerše obsahuje i

podrobné výsledky' Cí|e práce jsou jasné a jsou sp|něny.

Struktura (č|enění) práce:
Práce je přeh|edně č|eněna a obsahuje všechny ná|eŽitosti.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z|iterárních zdrojů?
Seznam pouŽité |iteratury je velmi rozsáh|ý, výběr literatury je dobý, pouŽité údaje
jsou relevantní.

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvolené téma adekvátně oist<utovrlnvz
Zvolené téma je zpracováno ve|mi důk|adně' Poskytuje cenné shrnutí iniormací pro
budoucí práci dip|omovou. Cíle práce jsou řádně diskutovány' Práce obsahuje i

v|astní výs|edky, které na malém souboru dat demonstrují, Že autorka ovlád|a velké
mnoŽství technik pro jejich zpracování. Jasně tak ukazuje jak bude zpracovávat
rozsáh|ejší datový soubor v budoucnu.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroven}
Formá|ní úroveň práce je velmi dobrá.

Sp|něnÍ cílů práce a celkové hodnocení:
Cí|e práce byly jednoznačně spIněny.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněffi
informací)

f výborně ! ve|mi dobře E ooure I nevyhově|(a)
Pod pis škoI ite|e/oponenta :
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lnstrukce pro vypInění.
r Prosíme oponenty i Ško|itele o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznaČené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce za|ožené na vlastních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metodv a

zpracovánÍ výsledků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro úče|y

zveřejněnína internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako součást protokolu o obhajobě) ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2'


