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Název práce:
Měkkýši Evropských měst
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo shrnout informace o ekologii měkkýšů evropských měst s důrazem
na společenstva různých typů městských biotopů. Dále kriticky zhodnotit použité
metodické přístupy.

Struktura (členění) práce:
Práce je standardně členěná.

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

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 standardní.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Studium ekologie městské fauny má v naší měkkýší skupině dlouholetou tradici a
tato práce na ni má navazovat. Cílem bylo zjistit, co je v tomto oboru nového, aby
bylo možné pokračovat v diplomové práci na toto téma. Protože urbánní prostředí
má svá nesporná specifika, je metodický přístup k jeho studiu obvykle jiný, než když
se zabýváme přírodním prostředím. Proto měla autorka zhodnotit klady a zápory
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těchto přístupů.
Cíle práce byly splněny, i když bych si představovala výraznější presentaci názorů
autorky na metodické přístupy ke studiu měkkýší fauny měst.
Otázky a připomínky oponenta:
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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.

