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Název práce: Příčiny a důsledky invaze hlaváče černoústého (Neogobius 
melanostomus) do vnitrozemských vod Evropy a Severní Ameriky 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o rozšíření hlaváče černoústého, 
příčinách jeho úspěšnosti a o jeho vlivech na různé ekosystémy. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je logická.  
 
 
 
 

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 víceméně dostatečné, nicméně v práci téměř úplně chybí vliv 
hlaváče černoústého na bezobratlé (s výjimkou vlivu na slávičku mnohotvárnou a 
zmínky, že N. melanostomus může být hostitelem glochidií).  
 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce je přehledná, jazyková úroveň je dobrá, překlepů a neobratných formulací či 
nepřesných překladů je málo. Student by si měl lépe zkontrolovat reference (duhové 
názvy nejsou kurzívou, v některých případech se v referencích vyskytuje celé křestní 
jméno, špatný ročník vydání apod.)  
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny částečně, vliv na bezobratlé byl téměř úplně opominut. Jinak 
práci hodnotím kladně a jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Jak již bylo zmíněno, největším nedostatkem práce je, že je téměř úplně vynechán 
vliv hlaváče černoústého na bezobratlé. 
Zatím nebylo potvrzeno, že samci po rozmnožování hynou, i když se tato domněnka 
autorů Chrlebois et al. (1997) často cituje. 
Není pravda, že se N. melanostomus do nových areálů „šíří bez parazitů“ (str. 18, 
24), naopak, viz např. review Kvach a Ondračková (2020). 
Na straně 9 jsou částečně prohozeny popisky obrázků.  
 
Otázky: 

1. Jaké další invazní sladkovodní široce rozšířené ryby znáte? 
2. Píšete, že je pro fungování různých opatření proti šíření hlaváče černoústého 

důležité, „aby ho lidé uměli správně identifikovat“. Je hlaváč černoústý 
v Severní Americe zaměnován s jinou rybou? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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