
Strana 1

Posudek na bakalářskou práci
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Název práce: Hostitelská specializace u řasníků (Strepsiptera)

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

Cílem práce bylo zorientovat se v publikovaných údajích o hostitelské 
specializaci řasníků.

Struktura (členění) práce:

Práce je formálně standardně členěna na abstrakt, úvod, literární přehled, 
závěry a diskusi, souhrn, seznam použité literatury a přílohy.
Abstrakt a souhrn jsou z větší části shodné, domnívám se, že v tomto typu 
práce by bylo možné souhrn vynechat.

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

Autorka ve své práci excerpovala na sto cizojazyčných publikací, které zcela 
pokrývají studovanou problematiku. Literární zdroje jsou citovány formálně 
správně a až na drobné překlepy jednotně.

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 formálně členěna v souladu se zavedenými zvyklostmi při psaní 
vědeckých prací. Jednotlivé části jsou psány věcně a srozumitelně, jen místy 
nepatrně kostrbatě – zejména pokud se jedná o doslovné překlady 
z angličtiny. 
např. str.21: jeden druh řasníka je nacházen u blízce příbuzných druhů, často i 
z odlišných rodů. 
K vlastní práci je přiložen standardně zpracovaný obrázek a tabulka.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka prokázala, že je schopná se vypořádat se zvolenou problematikou, a 
téměř vyčerpávající formou shromáždit a excerpovat publikovaná data týkající 
se hostitelské specializace řasníků. Cíl bakalářské práce tedy považuji 
jednoznačně za splněný. Zvláště pak oceňuji již jasnou představuj autorky o 
budoucí diplomové práci pro kterou tato studie představovala logický 
„odrazový můstek“.
Následující připomínky proto nejsou výtkami k předkládanému dílu, ale spíše 
návrhy, které autorka může eventuelně využít v další práci:
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Otázky a připomínky oponenta:

- Do úvodu bych uvítal několik vět o celkové diversitě řasníků (počet čeledí a druhů, 
nejstarší známí zástupci, apod.) a také jednu či dvě citace zabývající se postavením 
řádu v rámci Endopterygota.

- na začátek kapitoly o biologii řasníků by možná bylo vhodné přidat samostatnou 
podkapitolku nazvanou např. „viviparie“. V popisu larvy prvního instaru se tyto 
informace poněkud ztrácejí.

- Vzhledem k tomu, že další studium rodu Stylops bude pravděpodobně probíhat 
zejména na středoevropských zástupcích, bylo by možná vhodné přidat kapitolu o 
druhové diversitě řasníků a stavu poznání jejich fauny v ČR (případně ve střední 
Evropě). 

- Diskuse: Různé (druh/poddruh) pojetí taxonů v rámci rodu Stylops nijak neovlivňuje 
hostitelskou specifitu těchto řasníků. Celý problém je pouze metodická záležitost, 
fakticky zůstává specifita stejná, ať už operujeme s druhy, či poddruhy.

- Diskuse/souhrn: Navrhuji opatrnost v konstatování, že hostitelskou specifitu 
řasníků nemá cenu měřit. Proč se jí chce tedy autorka věnovat v diplomové práci? 
Asi lepší by bylo napsat, že vzhledem k chybějícím údajům o hostitelích řasníků jsou 
současné údaje o hostitelské specifitě sporné či nepřesné, a má smysl věnovat jí v 
budoucnosti zvýšenou pozornost.

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

x výborně      velmi dobře      dobře      nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:




