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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. Radek Lučan Ph.D. 

Datum: 
10.5.2022 

Autor: Jakub Legát 
 

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…) 
 
Cílem bakalářké práce je shrnutí základních thesí o podzimním rojení neboli 
swarmingu u temperátních netopýrů se zvláštním zřetelem k neobvyklým typům 
stanovišť, jakými jsou balvanité sutě a kamenná moře. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
 
Předložená práce (celkem 33 stran textu včetně sezamu literatury) je členěna 
standardně, celkem na 5 kapitol, z nichž mimo úvod, kde jsou jasně definovány i 
cíle, a seznamu citované literatury, jsou stěžejními kapitola 2 – Swarming u 
temperátních netopýrů (s řadou podkapitol) a kapitola 3 - Swarming a hibernace 
netopýrů na netradičních místech – ve skalních puklinách, sutích a kamenných 
mořích – ve kterých defendent přehledně shrnuje dosavadní poznatky o cílové 
problematice. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Objem citované literatury dosahuje přesně 100 položek, včetně významné většiny 
všech klasických či zásadních prací, včetně těch nejnovějších. Práce jsou citovány 
správně a relevantně. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je je psána přehlednou a čtivou formou a přiměřena doplněna obrázky a grafy 
ze stěžejních či ilustrativních prací. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práci považuji za velmi zdařilou, svůj cíl, kterým bylo seznámení se s celou poměrně 
obsáhlou problematikou, coby úvodem k další práci, kterou je již započatý terénní 
výzkum  významu kamenných moří pro swarming a zimování středoevropských 
netopýrů, kterému se bude defendent věnovat v rámci své diplomové práce, 
spolehlivě splnila. S přístupem Jakuba Legáta jsem naprosto spokojen – nejen, že 
mě včas dodával průběžně sepsané části textu, ke kterým jsem měl spíše jen 
minimum připomínek, ale finální výsledek dodal skoro měsíc před termínem, což 
považuji za značně nestandardní, samozřejmě v pozitivním slova smyslu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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