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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo utvořit přehled fylogeneze měkkýšů čeledi Planorbidae a na 
základě získaných informací diskutovat důležitost jednotlivých determinačních 
znaků.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně na úvod, vlastní rešerši rozdělenou do dvou kapitol 
s podkapitolami, závěr a seznam použité literatury. 
V úvodů autorka popisuje důležitost a potřebu studovaného tématu. V druhé kapitole 
se pak zabývá stavem současného poznání fylogeneze čeledi Planorbidae, kde na 
základě vhodných publikací ukazuje rozdílné způsoby fylogenetického členění 
těchto měkkýšů. V třetí kapitole se pak zabývá jednotlivými přístupy determinace, na 
jejichž základě se čeleď Planorbidů popisuje.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury obsahuje 55 citovaných zdrojů. Literární zdroje citované v práci 
jsou dostačující, maximálně pokrývají sledované téma a žádná nezbytná publikace 
pro dané téma nechybí.  
 
Styl citací je jednotný, nicméně s řadou menších chyb a překlepů jako jsou chybějící 
mezery nebo tečky za jmény autorů; latinské názvy druhů, které nejsou psány 
kurzívou; špatné odřádkování textu, který pak není kompaktně na řádku. 
Citování prací převzatých z jiných studií by se mělo i v seznamu literatury citovat 
z publikace, z které byla práce převzata. Například v textu je na str. 1 „jen zhruba 
300 druhů (Meier-Brook 2002 in Albrecht et al. 2007).“ zatímco v seznamu literatury 
je práce odcitována pouze jako text původního autora bez zmínky o textu Albrecht et 
al. 2007, z kterého autorka vycházela „MEIER-BROOK, C., 2002. What makes an 
aquatic ecosystem susceptible to mollusc invasions. Collectanea malcologica; 
Falkner, M., Groh, K. & Speight MCD (Hrsg.) ConchBooks,.“ Tato chyba se 
pravidelně opakuje. Další nesrovnalost, které se autorka v textu dopustila, je citování 
prací s více autory. V textu často vkládá slova do úst pouze hlavnímu autorovi 
publikace a pomíjí, že článek pochází od celého kolektivu, např. na str. 2 „… který je 
podle Albrechta (2007) řazen…“ by bylo vhodnější napsat např. „podle Albrechta a 
spoluautorů“, aby bylo jasné, že se jedná o kolektiv autorů. Na str. 4 je citace Walker 
(2006), předpokládám, že se má jednat o autora Walther et al. 2006. Jako poslední 
bych autorku práce ještě upozornila na to, aby si dala také pozor na jednotný 
způsob psaní pořadí citovaných autorů v závorce.  
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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): 
 
Členění práce je vhodné a přehledné, cíle jsou jasně formulovány a zcela splněny. 
Připomínku mám jen k názvu třetí kapitoly „Porovnání tradičních znaků s novými 
technologiemi“. 
 
Text je napsaný na vysoce kvalitní úrovni s minimem překlepů. Čte se velmi plynule, 
autorka vhodně pracuje s literaturou. Oceňuji především to, že na sebe dokáže 
velmi plynule navázat potřebné informace z jednotlivých publikací. Taktéž velmi 
oceňuji slovní obraty a odborné výrazy, které v textu používá.  
Text je vhodně doplněn o několik obrázků ukazujících fylogenezi čeledi podle 
různých autorů. K tomuto snad jedinou výtku, a to, že popisky v obrázcích by mohly 
být psány česky.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce představuje velice kvalitní přehled dané problematiky a musím říct, že byla 
radost tento text číst. Autorka prokázala schopnost vyhledávat odbornou literaturu 
a také s ní vhodně pracovat. Její jazykový projev je na velmi vysoké úrovni a celá 
práce je tím velmi kvalitní. Cíle práce jsou zcela splněny a i přes drobné nedostatky 
ji jednoznačně doporučuji k obhajobě.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Autorka v textu píše „…Planorbidní plži … jsou častými přenašeči motolic 
(schistosom), které způsobují vážná paraztární onemocnění. Někteří autoři (Morgan 
et al. 2002) využívají tento vztah parazit-hostitel jako nástroj ke zkoumání 
fylogeneze…“. Chtěla bych se zeptat, zda má autorka informace o tom, jaké druhy 
motolic se nachází u druhů vyskytujících se u nás a zda by tohoto vztahu parazit-
hostitel šlo využít pro zjištění jejich fylogeneze.  
 
Poprosila bych autorku, aby mi blíže přiblížila důvod pojmenování třetí kapitoly: 
„Porovnání tradičních znaků s novými technologiemi“. Název sám o sobě je dle 
mého trochu zavádějící. Ráda bych věděla, co bylo v tomto případě považováno za 
nové technologie, zda tím byly myšleny molekulární analýzy, a jaké porovnání bylo 
myšleno. Z textu vyplývá, že autorka především popisuje změny, jaké přineslo 
použití molekulární analýzy v dané čeledi.  
 
Při první zmínce o druhu v textu by měl být za latinským názvem také autor, který 
druh popsal, např. Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774. 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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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. 
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