
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. Vladimír Vohralík CSc. 

Datum: 30. 8. 2021 
 

Autor: Barbora P a ž i t k o v á 
 

Název práce: 
Rod Neomys (Mammalia, Eulipotpyhla, Soricomorpha) ve střední Evropě: historie a 
areálová dynamika. 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce je literární rešerší shrnující dosavadní poznatky o fosilním záznamu 
rejskovitých z tribu Nectogalini Anderson, 1879, kam patří také recentní rod rejsců 
Neomys Kaup, 1829. Kromě detailního přehledu vymřelých forem práce shrnuje i 
veškeré poznatky o kraniálních diskriminačních kritériích recentních druhů a jejich 
variabilitě. Autorka se také pokusila podat přehled dosavadních teorií o evoluci a 
areálové historii recentních zástupců rodu Neomys, včetně poznatků dosažených 
v posledních letech metodami molekulární genetiky. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce obsahuje Úvod, Materiál a metodiku a kapitolu věnovanou fosilním zástupcům 
tribu Nectogalini. Těžiště práce je pak v kapitole věnované recentním zástupcům 
tohoto tribu. Následuje Diskuse a závěr. Rozsáhlý přehled literatury je rozdělen na 
dvě části: Literatura citovaná v textu (více než 100 pramenů) a literatura citovaná 
v přílohách (cca 130 pramenů). Samotné přílohy obsahují 3 tištěné tabulky 
(nejcennější z nich je přehled fosilního materiálu r. Neomys nacházející se ve 
sbírkách Kat. zoologie Př. F. UK) a rozsáhlou excelovou tabulku na CD vloženém do 
práce, která obsahuje přehled všech známých evropských fosilních dokladů rejsků r. 
Asoriculus, Macroneomys a Neomys.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka shromáždila prakticky veškerou relevantní literaturu, která k studovanému 
tématu existuje. Tyto prameny jsou v práci vhodně citovány. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší a proto neobsahuje autorčiny vlastní výsledky.  
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
Stylistická úroveň práce je dobrá, obrázky byly převzaty z nejrůznějších publikací a 
jejich kvalita je pro dané účely dostačující.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Autorka předložila velmi podrobnou rešerši, která zahrnuje 
veškeré aspekty studované problematiky. Vhodně skloubila poznatky dosažené 
popisnými paleontologickými a morfologickými metodami s poznatky, které nám 
poskytuje zoogeografie a molekulární genetika. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Z popisu areálové historie recentních forem r. Neomys na str. 18 autorce vypadlo, že 
N. milleri obývá nejen Evropu, ale i Malou Asii a zasahuje až do západního Iránu.  
Stejně tak nelze tvrdit, že N. teres je endemitem Kavkazu (str. 19). Tento druh obývá 
i rozsáhlé oblasti Zakavkazí a celý sever Malé Asie. 
 
Chtěl bych se autorky zeptat, proč jsou v práci jména autorů popisu jednotlivých 
taxonů někdy oddělena od letopočtu popisu čárkou, zatímco jindy čárka chybí (např. 
na str. 11 až 18).   
 
 
 

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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