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IZI Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
D Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza ...)

Cílem bakalářské práce Alexandry Marešové bylo navrhnout možné fylogenetické
vztahy čeledí sekáčů podřádu Laniatores (česky též drásníků), tyto čeledi

morfologicky charakterizovat a vizualizovat údaje o jejich rozšíření.

Struktura (členění) práce:

Práce je standardně členěna na úvod a z něj vyplývající cíle. Druhá kapitola shrnuje
obecnou charakteristiku drásníků a aktuální pohled na jejich fylogenezi. Třetí

kapitola řeší rozšíření vč. zhodnocení, jaké faktory jej ovlivňují. Čtvrtá kapitola se již
věnuje morfologickým charakteristikám jednotlivých čeledí. Následuje závěr, seznam
literatury a tabulka v příloze .

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Ano, autorka vedle stěžejní monografie Harvestmen: The Biology of Opiliones
použila dalších úctyhodných 113 původních prací, zahrnujících jak historické, tak
nejaktuálnější články. Rešerše z takto rozsáhlého souboru zdrojů zasluhuje obdiv.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní ·výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? NIA
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni, jazykových či typografických
prohřešků jsem nalezl jen minimum (např. stadium či seta se píší krátce).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Celkově na mě bakalářská práce Alexandry Marešové udělala velmi dobrý dojem.
Autorce se podařilo celý podřád Laniatores (což je nejdiverzifikovanější skupina
sekáčů) výstižně charakterizovat a na základě dostupné literatury navrhnout fyloge-
netický strom pro jednotlivé čeledi (kterých je 41). Pro všechny čeledi rovněž vytvo-
řila mapky rozšíření, které zasadila do kontextu biotických i abiotických vlivů a geo-
grafické minulosti. Z taxonomického hlediska je velmi přínosné shrnutí morfologic-
kých charakteristik jednotlivých nadčeledí a čeledí, a to jak slovním popisem, formou
přehledné tabulky, tak i obrázky makadel (které jsou pro determinaci do čeledí

nejdůležitější). Bakalářská práce tedy obsahuje téměř "vše, co jste chtěli o drásní-
cích vědět, a báli jste se zeptat". Proto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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Otázky a připomínky oponenta:

Poznámky na okraj:

1) Pro fylogenetickou pozici sekáčů v rámci pavoukovců (str. 1) bych doporučoval

konzultovat i práci Howard eta/. (2020), doi: 10.1016/j .asd .2020 .100997.

2) Pokud se nejedná o taxonomickou studii, obvykle není třeba v seznamu literatury
citovat autory popisů druhů (zde se to týká devíti prací). S tím souvisí:

3) Citace autora druhu se uvádí s čárkou mezi jménem autora a rokem popisu,
kdežto citace nějakého faktu v textu se zpravidla píše bez čárky mezi jménem
autora a rokem publikování.

Otázky:

1) Na str. 11 uvádíte, že noha sekáče má šest článků. Počítala jste metatarsus?

2) Sekáči z podřádu Eupnoi (a mnozí z podřádu Dyspnoi) jsou známí autotomií
(apendotomií), která se ale u sekáčů z podřádu Laniatores prakticky nevyskytuje.
Proč by tomu tak mohlo být?

3) Ačkoliv sekáči z podřádu Laniatores mají ve střední Evropě zastoupení jen
minimální, výrazná stopa českých arachnologů (Absolon & Kratochvíl , Šilhavý) se
ani u těchto sekáčů nezapře . Pokud byste se chtěla po jejich stopách vydat,
zástupce kterých čeledí byste jela sbírat a kam?

4) Vaše bakalářská práce je výborným shrnutím toho, co je o sekáčích z podřádu

Laniatores známo. Přišla jste naopak na něco, co dosud známo není a co by
zasluhovalo další výzkum, např. ve Vašem navazujícím studiu?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta

1ZJ výborně D velmi dobře D dobře D 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:l/www.natur.cunLcz/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.cunLcz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu:
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 12844 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.


