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Posudek na bakalářskou práci

x školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Jaroslav Smrž

Datum:23.8.2009

Autor:  Karel Mec
Název práce:
Struktura společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) a potravní biologie 
dominantních druhů v lesních biotopech Prokopského údolí

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
- potravní biologie pancířníků;
- diverzita pancířníků;
- mikrohabitaty;
- distribuce a její faktory;

Struktura (členění) práce:
Dle pravidel, velmi důkladné dělení i na podkapitoly.

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

Seznam zahrnuje ty skutečně velmi signifikantní práce přiměřené šířce záběru, a to 
zejména kvalitativně s důrazem na moderní práce.  I kvantita (49) je přiměřená, 
výběr odpovídá práci a tématu, nesnaží se o umělé maximum prací na úkor 
přehlednosti.

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

Neobsahuje

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce je psána  věcně, ale poutavě a čtivě.  Text obsahuje minimum nepřesností a 
ještě méně překlepů.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce diskutuje dodnes nevyřešený problém ( a to nejen u pancířníků).  V diskusi se 
nacházejí myšlenky  velmi invenční pro další řešení.
Problém potravní biologie včetně řídící funkce a naopak velmi významná úloha 
mikrohabitatů jsou skutečně probrány v maximu hledisek.

Cíle práce jako bakalářské byly jednoznačně splněny.

Otázky a připomínky oponenta:

- Oribatida jsou podřád, jinak by byli stavěni na roveň štírům, pavoukům, a pod. 
(Krantz, 1978;  Evans, 1992).
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- str. 3 - chybí zdroj informace o údaji: Pancířníci jsou však schopni přežít i na velmi 
málo výživné potravě (např. filtrační papír) a dokáží velmi dlouho hladovět.

str. 6 - "nebyla analyzována produkce celulázy" - řasy jsou většinou konzumovány 
vysáváním, či nakusováním buňky, roztoč tráví tedy pouze vnitřek buňky. K tomu 
celulázy nepotřebuje, což je vidno i ze struktury buněk v rectu a exkrementech.

- rozdíly ve stáří porostu existují (Černý,1991,1999) - mladý x starý dub;

- str.10 - opatrně s definicí a distribucí humusových druhů: mull není v lesích moc 
častý podobně jako jeho tvůrci - žížaly.

Obecná otázka: " V čem spočívá  diverzita mikrohabitatů?"

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

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




