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Oponentský posudok 

na diplomovú prácu „ Subletální efekty insekticidů neonikotinoidů na migrační a predační 

potenciál pavouků“ odovzdaná v roku 2021, 

autor:              Bc. Gabriela Přibáňová 

 

Predložená diplomová práca pozostáva zo 93 strán textu (v rátane zoznamu použitých 

zdrojov, obrázkov, tabuliek a grafov) a 16 strán obrázkovej prílohy. Práca pozostáva z troch 

hlavných častí a to úvodnej časti, ktorá má formu rešerše rozoberajúcu danú 

problematiku,  druhá časť je venovaná metodike, a tretia časť obsahuje prezentáciu vlastných 

výsledkov a diskusiu. 

Jednotlivé časti, ich nedostatky a kvalitu, preberiem jednotlivo.  

 

Abstrakt – abstrakt zhrňuje informácie prezentované v predloženej práci. Niektoré výrazy sú 

nepresné napr. „Největší dopad na pavouky měl přípravek Confidor“ – najvačší negatívný 

dopad predpokladám.  

  

 

Cíle a hypotézy – Z cieľov je zrejmé na čom autorka pracovala, ale ich formulácia nie je 

najlepšia. Ciele sú tri, no stačilo by ich zlúčiť do jedného rozpracovanejšieho, pretože 

následne na tieto ciele nadväzujú hypotézy.  

Do hypotézy by som výrazy ako „by měli “ nedával. Hypotéza sa buď potvrdí, alebo vyvráti. 

Celkovo ciele a hypotézy sú málo prehľadné.  

 

Rešerš je na dobrej úrovní. Autorka správne používa relevantnú literatúru. Občas viazne 

skladba viet a poradie prezentovania informácií, ale ináč rešerš hodnotím pozitívne 

. 

Strana 9 - „Na základě výzkumů bylo prokázáno, že neonikotinoidy jsou až 10tisíckrát 

toxičtější než DDT a tím došla v květnu roku 2013 Evropská unie (EU) k omezení využívání 

některých těchto látek (Čermáková a Parkanová 2015).“ – ak je toto pravda, tak tomuto údaju 

by bolo potrebné venovať sa viac, vysvetliť ako sa k tomu dospelo. 

 

Strana 11 – doslovný preklad v úvodzovnkách – nevidím dôvod, prečo informáciu „„V 

posledních letech byla pozornost zaměřena především na skupinu neonikotinoidů, které byly 

zařazeny mezi látky potenciálně vysoce rizikové pro včely.““ Citovať doslovne podľa normy 

používanej v humanitných vedách. 

 

 

Material a metodika – Keď napíšete „Jedinci pavouků byli nejčastěji sbíráni autorkou“ tak 

čitateľa potom zaujíma ako sa zbierali tie „menej časté“.  

Ďalej „Aby mohl být realizován výzkum, muselo být nasbíráno několik stovek pavouků.“ – 

výskum bol realizovaný, pretože existuje táto práca, táto veta je zbytočná. Pre prácu je 

dôležité uviesť ako boli zbierané a počet jedincov, predovšetkým počet pre jednotlivé 

experimenty. 

Tabuľka 2 je zbytočné, stačila by jedna veta so súradnicami. 

Obrázky 5 a 6 by skôr patrili k výsledkom a chýba tam vizualizácia pohybu kontrolnej 

skupiny. To by čitateľa si najviac zaujímalo. 

U testovaní efektu ošetrenia skúmanými pesticídmi by bolo vhodné zmerať veľkosť jedinca, 

aspoň vyškálovať na stupnici 0,1 mm, alebo ideálne ich odvážiť. V metodike sa nič takéto 

nespomína. Boli jedince rovnakej váhovej/veľkostnej kategórie? 
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Výsledky – výsledky sú vyhodnotené štatistickými metódami a ich prezentácia je 

dostačujúca, až miestami zbytočne detailná, napríklad popis štatistického vyhodnotenie 

v metodike je veľmi veľmi detailné, čo považuje až za zbytočné. Ale to je už skôr na 

osobnom posúdení. 

 

Diskusia – je na stranách. Na stranách 63 – 78 je diskusia. Autorka správne porovnáva svoje 

výsledky s výsledkami iných autorov a zamýšľa sa nad získanými výsledkami. Osobne by 

som odporúčal kľudne kratšiu, ale konzistentnejšiu diskusiu. Je to neprehľadné na čítanie, 

dosť rozťahané a pripomína to samostatnú rešerš.  

 

Zoznam literatúry – Napočítal som cez 115 použitých literárnych zdrojov. Citácie majú 

jednotný formát nenašiel som žiaden nedostatok pri kontrole zhodnosti literatúry použitej 

v texte a zoznamu literatúry. Prácu s literatúrou hodnotím veľmi dobre. 

 

Celkové zhodnotenie práce 

Autorku musím pochváliť, že oproti predchádzajúcej verzii urobila veľa práce 

s textom a odbornou úrovňou vyhodnotenia jej početných a zaujímavých výsledkov. 

Výsledky sú štatisticky vyhodnotené a diskusia plní svoj účel, takže prácu už môžeme 

definovať ako diplomovú. Práca má stále určité nedostatky, štýl písania a niektoré konštrukcie 

viet nie sú dokonalé, veľa častí by sa dalo ešte diskutovať a vylepšovať,  ale všeobecne 

hodnotím prácu pozitívne.  

Prácu odporúčam k obhajobe. Moje hodnotenie, po zvážení všetkých pre aj proti, je 

hodnotenie – 2.  

 

 

 

 

 

 

Doc. Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D. 

 

V Prahe, dňa 19.5.2021       

 


