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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce si klade za cíl shrnout dosavadní pokroky v asistované reprodukci u plazů. 
Tato metoda je hojně využívána v konzervační biologii savců. Nicméně u plazů 
nemá dosud široké uplatnění, protože zůstává stále mnoho neznámých a 
technických problémů s její aplikací v praxi.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna tradiční způsobem na Úvod, několik vlastních kapitol textu, Závěr a 
Seznam literatury. Členění práce je přehledné a logické. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné, autorka cituje přes 90 prací. Práce jsou povětšinou 
citovány správně. Autorka uvádí v limitacích, že nebylo možné dostat se k celému 
textu některých prací. Příště by bylo dobré tyto práce označit i v seznamu literatury 
(například hvězdičkou).  
 

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 čtivý, obsahuje minimum překlepů, hrubek a 
slovních neobratností. V některých pasážích bych volila kratší souvětí. Grafika je 
v pořádku. Práce neobsahuje ani jeden obrázek či graf. Některé složité slovní popisy 
by bylo možné nahradit schématickým obrázkem, který by práci graficky oživil. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka splnila cíle bakalářské práce. Naučila se vyhledávat relevantní literární 
zdroje, pročíst je a sepsat z nich smysluplný text. Téma je zajímavé a s radostí jsem 
si práci pročetla. Překvapením pro mne bylo, kolik neznámých ještě v této oblasti 
zbývá. Pokud by měla asistovaná reprodukce sloužit u plazů jako pomoc 
v konzervačních programech, bylo by zapotřebí vynaložit ještě mnoho úsilí do jejího 
zdokonalení.  
Práci hodnotím celkově pozitivně. Práce by mohla být možná podrobnější. I se 
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seznamem literatury čítá 22 stran. Je ale možné, že nebylo k dispozici více 
relevantních informací. Vyzdvihuji zařazení kapitoly 2.6 věnující se přirozenému 
odchovu plazů v lidské péči. Vzhledem k velké druhové diverzitě plazů zamezující 
generalizaci metod asistované reprodukce, a dále také k technickým a ekonomickým 
nákladům spojeným s asistovanou reprodukcí, bych doporučovala podporovat 
přirozený odchov. Pražská zoo může sloužit jako skvělý příklad toho, že když se 
porozumí biologii chovaného druhu a jeho ekologickým nárokům, lze odchovat 
přirozenou cestou i ty nejobtížnější druhy.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
K práci mám následující otázky a připomínky.  
Kapitola 2.1.2. Mělo by být stimulaci. 
Kapitola 2.2 Tupinambis merianae je dnes myslím přejmenován na Salvator 
merianae 
Kapitola 2.3 Elaphe guttata je dnes myslím Pantherophis guttatus 
Kapitola 4, stránka 16: popisek tabulky 1 by měl být nad tabulkou 
Kapitola 4, stránka 17: druhové názvy zde jsou chybně uvedeny velkými písmeny 
 
Kapitola 2.3 strana 8 podkapitola Hadi. Opravdu je inseminace prováděna 
zavedením jehly do kloaky? 
Kapitola 2.5 Jak dlouho musí být po transplantaci varlat podávána imunosupresiva? 
U tohoto tématu bych čekala, že bude potřeba pročítat více i neimpaktované 
veterinární manuskripty, které nebudou omezeny jen na anglický jazyk. Do jaké míry 
je autorka hledala a pročítala? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


