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V bakalářské práci Anička postupně prostudovala kvantitativní modely na dosud známé 

parametry, jsou zde uvedeny příklady rekonstrukcí a u každého se pokusila sama na základě 

dostupných článků zhodnotit, jaká úskalí při rekonstrukci daného parametru vyvstávají, tak aby se jich 

pak sama během práce na DP mohla vyvarovat. Tématem své DP se začlení do projektu rekonstrukce 

YD na základě záznamů v sedimentech Černého jezera. 

Anička přistupovala ke zpracování své bakalářské práce velmi svědomitě a s nadšením, což bylo velmi 

sympatické, a odvážné zároveň, neboť se pustila do pro ni zcela neznámých oblastí paleolimnologie. 

Vyhledala mě na začátku druhého ročníku a měla tak dostatek času na práci s opravdu obsáhlou 

literaturou. Pravidelně se mnou i dr. Sacherovou konzultovala postup práce, nastudovala doporučenou 

literaturu a sama pak, jak se prohlubovaly její znalosti tématiky, literaturu vyhledávala a získané 

informace zapracovala do textu. Seznam citovaných položek přesahuje 100, výhradně jde o 

mezinárodní recenzovaná periodika, všechny položky seznamu jsou v textu řádně citovány. Velmi 

kladně hodnotím její schopnost v obrovském množství publikovaných prací zorientovat a vybrat ty 

relevantní. Díky tomu je práce velmi konsistentní. První verze práce nesly klasické stylistické znaky 

doprovázející překlad z angličtiny, ve finálovém sprintu se však Aničce podařilo text vypilovat tak, že je 

opravdu velmi čtivý, aniž by ztratil na věcnosti a odbornosti. Mám-li najít nedostatky práce, skrývají se 

ve formální úpravě citací v textu (např. str 13, konec 1. odst;  str. 15, ř.11 ; str. 22, 2.odst) i seznamu 

(pořadí, eventuálně oddělení na „a“ a „b“ v případě stejného roku publikování (str 36: 2x Novalainen 

z roku 2015, v textu nevíme, který je který). 

Předkládaná práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce obhajované na Ústavu pro 

životní prostředí PřF UK v Praze a plně ji doporučuji přijmout jako podklad pro udělení titulu Bakalář 

přírodních věd. 

V Praze dne 31.5.2018 

…………………………………………….. 

RNDr. Jolana Tátosová, PhD 

 


