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Název práce: Energetické náklady autotomie a regenerace ocasu u plazů 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je v první části stručně shrnout informace o mechanismu kaudální 
autotomie a regenerace u plazů. Cílem druhé části je zaměřit se a shrnout poznatky 
o energetických nákladech spojených s autotomií a regenerací ocasu, jako je ztráta 
tukových zásob umístěných v ocasu nebo nutnost alokace energie do regenerace 
na úkor růstu či reprodukce. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně na úvod, vlastní rešerši rozdělenou do 4 hlavních 
kapitol a několika podkapitol, závěr a seznam literatury. Názvy kapitol jsou, snad až 
na název kapitoly 3 „Které druhy regenerují“, správné a informativní. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury obsahuje 92 citovaných zdrojů. Práce jsou citovány správně a 
jednotně. Literární zdroje citované v bakalářské práci jsou dostačující a žádná 
zásadní publikace na dané téma v seznamu literatury nechybí. V první části 
bakalářské práce týkající se mechanismů autotomie a regenerace autorka víc 
spoléhá na přehledové články, což je do jisté míry pochopitelné, protože původních 
článků na toto téma je velké množství a cílem této části bylo podat stručné shrnutí 
daného tématu. V druhé části se již prakticky přehledové články v citované literatuře 
nevyskytují. 
 
 

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): 
 
Formální úroveň práce je dobrá. Text je psán čtivě bez výrazných jazykových 
neobratností a je vhodně doplněn o několik obrázků, které mají (až na Obr. 2) 
dobrou grafickou úroveň. Rozdělení textu do kapitol a podkapitol je v pořádku a 
logické. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka prokázala schopnost vyhledávat odbornou literaturu a pracovat s ní. 
Veronika přečetla mnoho článků a vytvořila si dobrý přehled o studované 
problematice. Pravidelně téma bakalářské práce a postup při psaní konzultovala. 
Veronika však dlouho pracovala na první části práce, a tak na druhou část 
věnovanou energetice zbylo méně času, což se odrazilo na kvalitě některých 
podkapitol. 
 
I přes drobné nedostatky byly cíle bakalářské práce z větší části splněny, a proto 
práci doporučuji 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• 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. 

 

mailto:zuzana.starostova@natur.cuni.cz

