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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce Tomáše Jora bylo shrnout metodické přístupy využívané při studiu 
pohybu hmyzu. Autor se zaměřil především na dva metodické přístupy: jednak na 
přímé sledování hmyzu pomocí radarů či telemetrických metod a jednak na 
modelování pohybu hmyzu na základě dat ze zpětných odchytů.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna přehledně. Po krátkém úvodu do problematiky autor detailně 
rozebírá technické možnosti, jak lze v terénu hmyz značit a monitorovat. Tyto popisy
technického rázu jsou velmi čtivě doprovázeny příklady, jak byly jednotlivé metody v 
biologické praxi použity. Na závěr pak autor rozebírá základní přístupy využívané při
matematickém modelování pohybů hmyzu.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autor jednoznačně prokázal schopnost orientovat se v odborné literatuře, množství 
prací, které nastudoval a které v práci řádně cituje, je na poměry bakalářských prací
dosti nadstandardní.

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, ale bohužel, i ve finální verzi zůstalo velké 
množství překlepů a několik mírně nejasných formulací. Škoda, že si autor před 
odevzdáním práci ještě jednou nepřečetl, řada překlepů je velmi nápadných a 
nebylo by obtížné je eliminovat.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce považuji za zdařilou, splňuje vytyčené cíle a jednoznačně ji doporučuji k 
obhajobě.
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Otázky a připomínky oponenta:

Musím přiznat, že z počátku jsem měl trochu obavy, když se Tomáš rozhodl 
prodlužovat bakalářské studium a ani ve čtvrtém ročníku se do psaní příliš nehrnul 
se slovy, že „potřebuje být v terénu“ a „bakalářku pak napíše během pěti dnů“.

Kámen ze srdce mi však spadl ve chvíli, kdy mi Tomáš asi týden před deadline 
poslal prvních deset stránek textu, kterému kromě (četných) překlepů nebylo téměř 
co vytknout. Další den mi poslal dalších deset stránek a pak po jednodenní odmlce 
jsem měl v mailu hotovou celou práci.

S výslednou prací jsem zcela spokojen; jelikož jsem však vzhledem k tomuto 
průběhu tvorby práce neměl mnoho prostoru směřování práce příliš ovlivnit, dovolil 
bych si zde Tomášovi položit jednu otázku k tématu, které mi v práci trochu chybí:

V práci nejsou nijak zmíněny možnosti využití genetických metod pro zjištění 
disperzních schopností hmyzu. Mohl by autor stručně shrnout, zda jsou u hmyzu 
genetické metody využívané pro studium disperze či migrace a jaké jsou výhody či 
naopak limitace využití genetických dat oproti datům z přímého sledování nebo ze 
zpětných odchytů?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 výborně 
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.
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