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 Funkce myrmekomorfie u členovců a její výskyt a potenciální funkce u ploštic  
 

 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce má dva základní cíle (1) shrnout a zhodnotit známé funkce myrmekomorfie u 
členovců a to zejména na podkladě experimentálních prací (2) zmapovat výskyt a 
potenciální funkce myrmekomorfie u ploštic.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je základně členěna na dvě hlavní části odpovídající jejím dvěma cílům. Další 
členění a návaznost kapitol je jednou z možných variant, někde je členění možná až 
příliš podrobné.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka v práci cituje cca 90 literárních pramenů, což je mimo veškerou pochybnost 
dostatečný počet; sekundárních citací je navíc minimum. Po věcné stránce jsou 
citované práce využity adekvátně, nic podstatného navíc nechybí. Po formální 
stránce jsou v pořádku citace v textu, ale seznam literatury obsahuje řadu 
nejednotností, překlepů a dalších formálních prohřešků. Poučení pro příště: buď si 
pořádně ochočit referenční software, nebo nechat víc času na závěrečnou manuální 
editaci. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje.  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psána stručně a čtivě. Překlepy se vyskytují ve snesitelném množství a ani 
jazykových neobratností není mnoho. Kladně hodnotím i doplnění textu ilustračními 
obrázky a zejména tabulku s přehledem myrmekomorfních rodů ploštic. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka se dobře vyrovnala s náročností zvoleného tématu i značnou šířkou spektra 
studované literatury (od teoretických a experimentálních prací přes morfologické 
popisy až po izolovaná terénní pozorování) a prokázala schopnost takto heterogenní 
literární zdroje rozumně interpretovat a propojit do textu, který je podle mého názoru 
solidním základem pro publikovatelné review této problematiky. Na formální stránce 
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se značně podepsala časová tíseň, což samozřejmě není omluva, ale budiž to 
autorce aspoň poučením do budoucna.     
Podle mého názoru práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na bakalářské 
práce. Doporučuji ji k obhajobě a kladnému hodnocení. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
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 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. 

 


