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Název práce: 
Pohyb a orientace opylovačů na malých 
prostorových škálách 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce byla rešerše fakotrů, které ovlivňují pohyb hmyzu na malých prostorových 
škálách, tedy „z květu na květ“. Toto široké téma si studentka vzhledem ke svým dalším 
odborným zájmům zúžila na srovnání pohybu pestřenek (Syrphidae) a včel (anthofilní 
Apoidea) jako dvou klíčových skupin opylovačů. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je standardním způsobem členěna na úvod do problematiky, části věnované 
jednotlivým dílčím faktorům ovlivňujícím pohyb. Tyto byly dále děleny na vnější faktory 
(mikroklima, vlastnosti rostlin atd.) a vnitřní faktory, z nichž studentka nakonec pojednala 
pouze smysly opylovačů a stavbu jejich křídel, přičemž ostatním aspektům (např. zpracování 
smyslové informace) se nakonec z časových důvodů nemohla věnovat. Jednotlivé kapitoly 
jsou dle mého soudu logicky uspořádané, avšak míra jejich podrobnosti značně kolísá. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila výrazně nadprůměrné množství zdrojů a ty správně cituje. U pojednaných 
témat typicky vybrala klíčové práce, ne vždy se jí ale z množství informací podařilo 
zdůraznit aspekty podstatné pro srovnání včel a pestřenek. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce je v souladu s direktivami biologické sekce rešerší. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Text na úrovni odstavců a souvětí na sebe velmi pěkně navazuje a čte se příjemně. Jednotlivé 
věty by se ale daly napsat méně technickým jazykem „A ovlivňuje B a vyplývá z toho C“. Po 
stránce překlepů a úpravy hodnotím práci jako výrazně nadprůměrnou vzhledem k tomu, 
čeho bývám svědkem. Některé části textu by chtěly ještě lépe dopracovat. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Eva si vybrala obtížné téma, které je na pomezí různých přístupů, a tomu i odpovídá 
úctyhodné množství literatury, které nastudovala (a nakolik mohu říci, velmi dobře ovládá). 
Její velkou výhodou a nevýhodou zároveň je, že když již se něčemu věnuje, tak to dělá 
opravdu pořádně a nerada jde ven s výsledkem, pokud s ním ještě není spokojena. Díky 
těmto vlastnostem byla práce s ní radost, protože jiné studenty je třeba pobízet, aby se tématu 
věnovali více. Evě se bohužel stala věc opačná, a sice že pro příliš důkladné věnování se 
některým aspektům práce se nedostala k jiným, nebo je musela předčasně uzavřít. Poslední 
dva měsíce psaní pak navíc negativně poznamenalo její vysoké osobní nasazení pro aktivity 
propagující biologii středoškolákům, konkrétně Fluroescenční noc a soustředění Arachne, 
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takže konec psaní byl hodně hektický a zmatečný. Přesto jsem přesvědčen, že i tak vznikl 
velmi hodnotný výsledek, který je dobrým základem rešerše pro plánovanou DP. Navrhuji 
práci hodnotit stupněm velmi dobře, v čemž zohledňuji kromě výše řečeného také to, že její 
dokončení už bylo jednou odloženo. 
 
 

Otázky a p řipomínky 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 P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 nebo doru čte 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. 

 


