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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: David Hořák 
 
Datum: 27.5.2018 
 

Autor: Dominika Branišová 
 
Název práce: Migrační rozhraní u evropských ptáků  
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Charakterizovat migrační rozhraní, popsat způsoby jeho vzniku a udržení u 
evropských ptáků. Zvláštní zřetel měl být kladen na popis situace u konkrétních 
druhů. Okrajově se práce dotýká metod studia výše uvedeného fenoménu.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je víceméně standardní. Název kapitoly „Další otázky řešené ve 
spojení s migračním rozhraním“ je standardní již méně, stejně tak jako její obsah, 
který zahrnuje např. i prvky patřící do úvodních částí práce.      
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila dostatečné množství relevantních zdrojů a vesměs je řádně cituje.   
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
NA 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce spadá do průměru, zlepšení by vyžadoval zejména sloh resp. 
struktura textu (čtivost by např. leckde zlepšilo zkrácení délky souvětí).  Sám bych 
upravil např. i formu tabulek.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Dominika se o bakalářskou práci přihlásila nadstandardně brzy, což slibovalo 
dostatek času k její přípravě. Ve skutečnosti však vlastní práci delší dobu odkládala 
a o významný kus výhody tak přišla. Ve finálních fázích práce se navíc poměrně 
urputně bránila implementaci některých rad školitele, pravděpodobně kvůli strachu 
z významného narušení konceptu. V některých bodech budiž toto právo autorky a 
jsem s tím smířen, v jiných to chápu jako zbytečnou ztrátu. Z výsledného díla tak 
nejsem nadšen a mám za to, že pár zásadnějších věcí by bylo možné ještě před 
odevzdáním vylepšit (např. opakování se jednoho tématu na více místech textu). Na 
druhou stranu oceňuji, že se Dominka dokázala mým komentářům postavit a řadu 
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jich vyřešila po svém a elegantně. Na práci je jednoznačně znát, že autorka během 
psaní získala potřebnou zručnost s operacemi s literaturou a nepochybně i znalosti 
nutné k základnímu vhledu do tématu. Práce tak splnila svůj účel a podle mě velmi 
dobře naplňuje kritéria na ni kladená.  
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
NA 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
 

 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/bakalarky. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: kubicka@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kubička, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2. 


