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Posudek na bakalářskou práci 

 

 školitelský posudek 
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Datum: 28.8.2019 
 

Autor: Tomáš Jor 
 

Název práce:  Metody studia mobility hmyzu 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je podat přehled metod využívaných ke studiu prostorové aktivity hmyzu a to 
jak na úrovni terénního sběru dat, tak na úrovni analytické. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do 6 kapitol (včetně úvodu, seznamu literatury a seznamu internetových 
zdrojů) z nichž ústřední jsou 2 kapitoly – kap. 2. Metody individuálního značení a zpětných 
odchytů a kap. 3 - Modelování mobility, které shrnují metodické možnosti terénního sběru 
dat a jejich analytického zpracování, včetně metodických úskalí, což velmi kvituji 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam citovaných prací čítá téměř 150 položek a časově i tematicky dostatečně pokrývá 
rešeršní problematiku. Citace jsou, alespoň u případů, které jsem měl možnost dohledat 
v detailu, použity správně. Jen nevěřím, že J.B.Polivka publikoval svou práci o využití 
fluorescenčních barviv při značení brouků v roce 949, jak je uvedeno na str. 10. U 
citovaných knih chybí v seznamu literatury místo vydání a počet stran. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
NA 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

1. Práce je na současné technické možnosti textových editorů postižena poměrně 
velkým množstvím překlepů (v celém textu jich bude úhrnem několik desítek), je v ní 
ovšem také řada gramatických chyb a nelogismů. V řadě případů působí styl 
autorova psaní dojmem, jako by ho nudilo podat k dotyčnému tématu detailnější 
popis, což dobře charakterizuje časté zakončení věty zkratkami atd., atp, což dodává 
textu místy až telegrafický styl. Přitom dost často právě v těchto případech by stálo 
za to dotyčné pasáže dále rozvést a podat čtenáři ucelenou informaci o dané 
metodě. V důsledku toho nabývá díky strohosti text až surrealistických obsahových 
rozměrů – např. co si má čtenář odnést ze tří po sobě jdoucích vět na str. 17: 
„…Oproti pasivním metodám je aktivní telemetrie sice o něco nákladnější, což je 
ovšem vyváženo množstvím informací, které aktivní vysílače poskytují. Nicméně 
nesmíme zapomínat nato, že je nákladnější jen v případě mobilní varianty 
harmonických radarů. Pokud je využit pasivní radar, tak je zapotřebí finančně 
poměrně nákladné zařízení...“ 

2. V několika případech nejsou latinské druhové názvy vyznačeny kurzívou. 
3. Pro význam českého textu je nesmírně důležitý i slovosled, což je možná dnes už 

nesamozřejmé a v textu je řada pasáží, kterým by výrazně přispěla pouhá úprava 
pořadí slov – viz několik příkladů: 

 
Str. 15…Z tohoto důvodu není příliš tento způsob značení rozšířený pro studium hmyzu v 
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přirozeném prostředí… 
Str. 15 …Zde se tato metoda využívá tak, že se k hnízdu umístí čtečka, která zaznamenává 
odlety a přílety označených jedinců odpovídačem… 
Str. 16…Ačkoliv jsou radiofrekvenční identifikátory široce rozšířeny, což se také výrazně 
podepisuje v podobě velmi nízkých nákladů v rámci metodiky radiové identifikace, tak není v 
entomologii tato metoda šířeji rozšířena... 
 

4. Když už autor používá počeštěné anglické termíny, měl by je jednotně skloňovat a 
zachovávat rod, což se něděje – např. jednou u slova „patch“ v genitivu plurálu 
používá „patchů“ jindy „petchí“ 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Přes výše uvedené výhrady k formální (zejména jazykové) stránce práce, s přihlédnutím 
ke kuloárovým informacím, že autor vypracoval rešerši skutečně velmi samostatně, s 
doporučením, že v odborných textech pokaždé neplatí úsloví „méně znamená více“ a jsa 
dobře obeznámen se skutečností, že autor již nyní patří mezi výjimečné talenty české 
entomologie doporučuji práci k obhajobě a kladnému hodnocení. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. V textu o využití metod opakované kontroly individuálně značených jedinců za 
účelem odhadů demografických parametrů populací v souvislosti s využitím těchto 
metod při sociologických studiích asi není úplně nejlepší mluvit o „zpětných 
odchytech na lidech“, trochu to evokuje otrokářské praktiky některých oblastí v 19. 
století. 

2. V celém textu je v kontextu zadané tématiky po mém soudu zbytečně používána 
technicky ochranářská hatmatilka, např. u téměř každého druhového názvu je 
zdůrazněno, že je nějak (silně, kriticky atd.) ohrožený – to přece vůbec nijak 
nesouvisí s popisem metodiky studia. 

3. Str. 11: „Ve studíích hmyzích pohybů se hromadné značení zas velmi často využívá 
v rámci klecových experimentů, kdy je nachytáno větší množství jedinců 
studovaného druhu, kteří jsou následně hromadně vypuštěni z určitého místa. 
Dostačující je v tomto případě pouze informace o uletěné vzdálenosti a čase (Narisu, 
1999).“ – podle mě se těmto experimentům jen těžko může říkat „klecové“. Pod tímto 
pojmem si představuji typ výzkumu, který provádí na ptácích na naší katedře doc. 
Exnerová se svým týmem, ale v souvislosti s vypouštěním hmyzu a dalšího studia 
takto vypuštěných jedinců se mi to příliš nezdá. Nebo se pletu a je to nějaký 
v entomologii zažitý termín? 

4. Co si mám představit pod pojmem „inženýrská ekologie“ (viz str. 12)? 
 

5. Taxon „střevlík zahradní (Carabus ulrcihii)“ (str. 17) neexistuje, autor zřejmě myslel 
střevlíka Ullrichova (Carabus ullrichii). 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


