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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle formuluje autorka pregnantně. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce úspěšně balancuje na hranici pedobiologické a filosofické či spíše literárně 
historické. Přesto se autorka vypořádala s touto zvláštností a struktura práce 
odpovídá záměru. 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Při nejen vědeckém, ale i historickém významu Darwinovy práce přečetla autorka 
adekvátní literaturu ve velkém množství i velkém časovém rozmezí.  Všímá si i 
diskusí o knize ve světle současného výzkumu včetně kupříkladu opakování 
některých pozorování (Butt et al., 2008). 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Práce je přepokládanou kompilací. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
I přes jasný předpoklad pouze textu, uplatňuje autorka i grafické vyjádření, ze 
kterého názorně vyplývá i význam starších prací nejen pro vlastní obor, ale i pro 
dnes tak propagované evaluace.  Tím se zpochybňuje i názor některých pracovníků 
ve vědě, že po pěti či dokonce dvou letech práce ztrácí na významu a citovanosti a 
přestává se autorovi "počítat". Diletantství takých názorů vyplývá právě z hodnocení 
Darwinovy knihy. 
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Práce je čtivá i přes opět předpokládanou nezáživnost tématu.  Jazyk používá 
autorka, až na malé výjimky, svěží a český, bez zbytečných a v současnosti tak 
populárních anglických násilností, které jejich  tvůrci zdůvodňují moderností a 
životem ve vědě, nikoliv vlastní chudou slovní zásobou. Toto nabízené prznění 
krásného českého jazyka autorka odmítla v praxi a dala se cestou obtížnější, ale 
jazykově i esteticky přijatelnější - překladů různých výrazů. 
 
Překlepů a chyb nacházím v práci poměrně málo (pravopis:  str. 10: "...žížaly se 
setkávali..."). Na str. 22 a 30 vypadlo několik teček za větami. 
Tu a tam se vyskytují i poněkud neobratné a zavádějící formulace: 
- skupina Lumbricus - co to je?? 
- nepřehledná věta: "..kde je podle Eisena devět druhů." Eisen je autor (pak chybí 
citace) či konstatování souvisí s rodem Eisenia? 
-  přes citaci, použití vazby "...do kterých by se schovaly před zimou." vypadá, 
zejména v kontrastu s tvrzením o vlivu teploty, nelogicky až beletristicky. 
- podobně vynechání sladkých vod ve větě: "Žížaly jsou suchozemská zvířata, ve 
slané vodě umírají." 
Dále viz v otázkách. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkově práce splnila předpokládaný cíl, důkladně zhodnotila význam sice velmi 
prodávané, ale v porovnání se stěžejním Darwinovým dílem méně vzpomínané 
knihy. Knihy sice historické v patřičné vazbě zdobící každou knihovnu, ale knihy 
stále, alespoň v některých aspektech, aktuální.  Její význam pro vědu, zejména pro 
půdní biologii je neoddiskutovatelný, jak vidno i ze stálé citovanosti i studií 
navazujících na ni. 
Autorka i správně vyložila naopak související moderní metody studia půdy, zejména 
v kapitole o bioturbaci.  Velmi zajímavým se jeví i úloha žížal v archeologii, která 
zejména v poslední době se zoologii a obecně biologií intensivně spolupracuje. 
Práce splňuje požadavky na bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Spíše jen na vysvětlení: 
- bylo by dobré ujasnit či spíše zpřesnit termíny pro produkty žížal, tak významné pro 
půdu: 
= výměšky x exkrementy;  
= zcela záhadným, se jeví termín na str. 19: 
"Uvádí, že za období sucha je vidět mnoho výtrusů." ; 
- nejasná formulace (str. 20): "První uvádí vliv organických druhů na horniny."; 
- anektický druh žížal----------- chodby nemohou být horizontální (str. 28); 
- str.28 - zmatečný odstavec:  
= "Mor je charakteristický pro půdy s malým přísunem těžko rozložitelného opadu, 
typicky jehličnaté lesy"  (opad zhruba stejného množství jako u llstnatých lesů - 3,5 - 
5 t/ha/rok). 
 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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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 

http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
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