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Autor: Alena Samková
Název práce:
Blanokřídlí parazitoidi (Hymenoptera: Parasitica) - jejich využití v biologické kontrole

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cíle práce jsou jasně definovány. Vzhledem k velkému rozsahu tématu by bylo vhodnější
zúžit téma na vybranou nadčeleď (čeleď) nebo geografickou oblast.
Struktura (členění) práce:
Členění práce je přehledné a odpovídá zásadám bakalářské práce.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Celkem bylo použito 129 prací, které jsou správně citovány.
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):
Formální úroveň práce je na dobré úrovni. K zpřehlednění textu bych uvítal tučné zvýraznění
nadpisů (v pdf verzi bylo tučné písmo použito pouze u názvu práce a v přehledu literatury).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Stanovené cíle byly splněny. Bakalářská práce shrnuje příklady použití vybraných druhů
blanokřídlých parazitoidů zemědělských a lesních škůdců a takto obsáhlý přehled v českém
jazyce, pokud je mi známo, dosud publikován nebyl. Doporučil bych proto uveřejnění
vybraných částí v podobě článků v některém z odborných časopisů.

Otázky a připomínky oponenta:
K rukopisu nemám žádné zásadní připomínky, pouze několik drobností, spíše formálního
charakteru, např.:
• chemické látky – vhodnější použít pesticidy
• biologická kontrola – vhodnější b. ochrana
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•
•

neléčený pozemek – vhodnější neošetřovaný
vosička - u čeledi Braconidae by se měl používat český název lumčík a u č.
Ichneumonidae název lumek

Dotazy:
1. v Úvodu uvádíte: „Řád blanokřídlého hmyzu (Insecta: Hymenoptera) dělíme na
parazitické blanokřídlé (Hymenoptera: Parasitica) a žahadlové blanokřídlé
(Hymenoptera: Aculeata).“ Co Symphyta?
2. U nadčeledi Ichneumonoidea jsou uvedeny nesprávné počty druhů. Kolik je dosud
popsaných druhů?
3. Jaké druhy blanokřídlých parazitoidů se v ČR využívají v polních podmínkách?
4. Jaké nové druhy parazitoidů by bylo možné u nás použít a proti jakým škůdcům?
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

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

