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Název práce: 
Swarming a hibernace netopýrů v kamenných mořích a balvanitých sutích 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Shrnout formou literární rešerše dosavadní znalosti o swarmingu netopýrů mírného 
pásu. Zvláštní pozornost je pak věnována významu balvanitých sutí a kamenných moří 
pro swarming a hibernaci. 
 

Struktura (členění) práce: 
Text práce je logicky členěn. 
Jsou definovány hlavní pojmy. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor v práci prokazuje dobrý vhled do tématu, což je dokumentované i seznamem 
literatury, který čítá okolo sta položek. Jedná se pochopitelně v drtivé většině o 
specializované studie z cizojazyčných zdrojů. Použité údaje jsou relevantní. 
Slušný přehled a vlastní intelektuální přínos dokládá i to, že si autor všímá specifik 
jednotlivých studií a rozdílů či rozporů v jejich výsledcích, které se pak sám snaží 
celkem věrohodně a pochopitelně vysvětlit a zdůvodnit. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce má studie rozsah textu ca 25 stran a obsahuje 12 obrázků a 
grafů, které vhodně doplňují daný text. Až na menší výjimky (např. závěr kap. 2.3.) 
je práce bez výrazných formulačních neobratností a stylistických chyb. Překlepů je 
pouze malé množství. Přehled citované literatury je zpracován poměrně dobře a 
víceméně jednotně. Nedostatky jsou pouze v citování kapitol knih. U poslední 
položky seznamu literatury (Zachos, 2020) autor nepochopil, že se jedná o recenzi 
knihy Handbook of the Mammals of the World a položku cituje, jako kdyby to byla 
kapitola dané knihy. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Přes některé výše uvedené drobné nedostatky lze konstatovat, že autor splnil cíle 
práce, prokázal schopnost tvorby odborného textu i logické argumentace a práci lze 
doporučit k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Téma práce je zajímavé a vhodně zvolené, protože se zaměřuje na problematiku, 
která představuje pravděpodobně dosti výraznou mezeru ve znalostech biologie 
mnoha druhů naší netopýří fauny. V našich podmínkách toto téma nebylo 
systematičtěji zpracováno a celkově poznatky této problematiky i v celé Evropě mají 
zatím spíše jen útržkovitý charakter. Plánovaná navazující diplomová práce by tak 
měla přinést zajímavé a nové výsledky, které, pokud se podaří nasbírat dostatečně 
početný materiál, si jistě najdou cestu do renomovaného zoologického časopisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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