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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…) 
Cílem bakalářské práce bylo sumarizovat jednotlivé fylogenetické analýzy z poslední 
doby a vytvořit ucelený pohled na evoluci podřádu Laniatores. Velký důraz byl v 
práci dále kladen na morfologické rozdíly či podobnosti mezi jednotlivými čeleděmi. 
Zároveň se práce snaží vytvořit celkový přehled rozšíření jednotlivých čeledí 
podřádu Laniatores a shrnout faktory, které ho ovlivňují. 
Struktura (členění) práce: 
Práce zahrnuje krátký obecný úvod do problematiky sekáčů, dále se pak soustředí 
konkrétně na podřád Laniatores. Nejprve seznamuje čtenáře s charakteristikou a 
fylogenezí tohoto podřádu. Zde představuje rekonstrukci aktuálních vztahů mezi 41 
čeleděmi. Následně plynule přechází do řešení diverzity a rozšíření podřádu 
Laniatores s důrazem na faktory, které jej ovlivňují. Zde se nachází kompletní 
rozšíření všech čeledí prezentované skrze vlastní mapy. Poté přichází 
nejpodstatnější část celé práce a tím jsou morfologické charakteristiky jednotlivých 
linií podřádu Laniatores a rozdíly/podobnosti mezi nimi. Zde práce nejprve 
porovnává základní morfologické charakteristiky mezi jednotlivými liniemi. 
Prezentuje se zde vlastním tablem reflektující morfologii samčích pedipalp, jakožto 
možný prvotní rozlišovací znak. Následně přechází ke specifickým znakům pro 
jednotlivé linie. Tato část je strukturována dle nadčeledí, u kterých jsou 
specifikovány společné znaky a poté přechází konkrétněji k čeledím. Závěr veškeré 
detailní informace z předcházejících částí shrnuje. Mimo seznam literatury je 
bakalářská práce doplněna formou přílohy o obsáhlou tabulku uvádějící komplexní 
seznam morfologických charakteristik jednotlivých čeledí. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
V bakalářské práci je použito dostatečné množství adekvátních literárních zdrojů. Ty 
jsou v práci citovány standardním způsobem. 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Bakalářské práce je literární rešerší bez vlastních výsledků. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Obrazová dokumentace na několika místech 
vhodně doplňuje vlastní text. Důležitou součástí práce je shrnující rekonstrukce 
aktuálně zjištěných vztahů mezi čeleděmi, vlastní mapy ukazující rozšíření sekáčů 
podřádu Laniatores a v neposlední řadě komplexní přehledná tabulka 
morfologických znaků čeledí v příloze. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce lze považovat za splněné. Bakalářská práce představuje kompletní 
přehled problematiky podřádu Laniatores. Velice hezky shrnuje základní poznatky o 
vztazích mezi čeleděmi, rozšíření a jejich morfologické podobnosti, či naopak rozdíly 
mezi nimi. Práce je to velice obsáhlá, a to hlavně z důvodu, že se v poslední době 
tento podřád intenzivně studuje. Tím počty nově popsaných čeledí, prací řešící jejich 
vnitřní topologie a vztahy mezi nimi skokově rostou. Alexandra Marešová si nicméně 
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i s tak vysokým počtem (41) poradila. Se mnou a konzultantem bakalářskou práci 
průběžně konzultovala a snažila se naše připomínky do textu zapracovat velice 
efektivně. S bakalářskou prací, a i s průběhem její přípravy jsem proto plně 
spokojený. 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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.  


