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Posudek na bakalářskou práci
školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Jakub Straka
Datum: 18.5.2009

Autor: Jana Habermannová
Název práce: Parazitické strategie kukaččích včel (Hymenoptera: Apoidea)

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce, tak jak byla zadána, je shrnout dosavadní poznatky a publikované
materiály o kukaččím chování u včel. Takováto rešerše dosud nebyla nikdy
zpracována, proto studentka Jana Habermannová dostala za úkol takovou rešerši
vytvořit. Toto téma je velmi komplexní a značně provázané s ekologickými,
etologickými, morfologickými i fylogenetickými otázkami, které dosud nejsou
dostatečně známé, přesto bylo jako jeden z cílů vytyčen pokus o rozčlenění
pozorovaného chování do popsatelných strategií.
Struktura (členění) práce:

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

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Jana Habermannová pracovala od počátku velmi svědomitě, a to je také na textu
velmi dobře znát. Všechny vytyčené cílé jsou splněny. Rešerše je velmi komplexní,
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velmi dobře a čtivě zpracovaná. Jednotlivé údaje excerpované z literatury jsou
zapojeny do logického kontextu, což již samo ukazuje mnoho dosud neodhalených
spojitostí. Celá práce je je velmi dobře zakončená krátkou diskusí, ve které autorka
přichází se zcela novými relevantními hypotézami, které každého čtenáře přitáhnou
k tomuto zajímavému tématu. Je tedy zřejmé, že jsem jako školitel více než
spokojený.
Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně
velmi dobře
dobře
Podpis školitele/oponenta: Jakub Straka

nevyhověl(a)

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

