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Název práce: Riziko vymření různě velkých populací
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Šlo o to shrnout empirické doklady univerzálního předpokladu, že malé populace
mají větší pravděpodobnost vymření. Je to základ ekologické teorie, přirom jsem měl
podezření, že empirických dokladů zas tolik není, což se potvrdilo.
Struktura (členění) práce:
Ta je myslím vcelku standardní.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Doufám, že ano.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Nene, nejsou.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
S tímto jsem docela spokojen. Lenka píše pěknou češtinou, snad i skoro bez chyb. I
celkovcá formální úroveň je myslím OK.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce cíle splnila. Sice ze začátku trvalo, než se studentka zorientovala ve vlastním
tématu práce (tj. že nemá psát o různých příčinách vymírání, ale právě o roli
velikosti populace), ale nakonec to zvládla pojednat z mého hlediska docela pěkně.
Práce jistě obsahuje řadu drobných neobratností (na něž správně upozorňuje
oponent), taky by mohla být lépe strukturována, ale není to nic tragického.
Otázky a připomínky oponenta:
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
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 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.

