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Posudek na bakalářskou práci
E školitelský posudek
E oponentský posudek

Jméno posuzovatele: V/aďt.m/'r Hamp/
Datum: 22. kvéína 2008

Au+or.. Pavla Smejkalová

Název práce.. Druhový koncept a asexuální organismy

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Práce je rešerší, jejímž cílem je shrnout historii hledání a názory na existenci,
definici a evoluci druhů živých organismů.

Struktura (členění) práce:
Práce má klasickou strukturu: abstrakt, úvod, hlavní text, závěr a citace. V hlavním
textu se autorka věnuje především výčtu a charakterizaci nejvýznamnějších
druhových konceptů a poté shrnuje názory na evoluci druhů se zvláštním zřetelem
na asexuální druhy. Stručně diskutuje výhody a nevýhody asexuality a samostatnou

kapitoiu věnuje pijavenkám , které jsou uČ?_buijsgi!JlmpĚ!J±!3Ěsm±Ssl!J!í!i±
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

V seznamu literatury autorka cituje celkem 54 pramenů, což je podle mého názoru
dostatečné. 6 pramenů citovaných v textu v seznamu literatury chybí, 3 jsou
nesprávně citovány (chybný letopočet) a jeden odkaz uvedený v seznamu chybí
v textu.

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

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Text práce je po formální stránce výborný. Je psán Čtivou formou, neobsahuje

gramatické chyby a našel jsem jen dva překlepy. Práce neobsahuje žádné obrázky.

Splněni cílů práce a celkové hodnocení:
Práce jednoznačně splnila cíl, který si vytkla. Autorka nastudovala značný objem
literatury na velmi obtížné téma. Text dokazuje, že literárním zdrojůrp porozuměla,dokáza-lajekritickyzhodnotit,shrnoutavyjádřitsvévlastnínázory.Čteníprácebylo
pro mě přínosné a považuji ji za velmi zdařilou.
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Otázky a přjpomínky oponenta:
K práci mám dvě otázky/zamyšlení:

1. Nenahrává neúspéch v hledání univerzálního druhového konceptu
nominalistickému pohledu? Nejsou druhy skutečně jen lidské konstrukty pro
škatulkování organismů podobně jako vyšší taxony, které také není možno
univerzálně definovat (např. univerzální definice řádu) a definují se případ od

případu? Jaký máme vlastně důkaz, že druhy objektivně existují?
2. Existuje-li druh reálně, pak je to produkt evoluce. Jsou-li různé organismy pro

pŮsobení evoluce různě nastaveny (sexuální, asexuální) je možné, že vytváří
různé typy druhů, které jsou vzájemné neporovnatelné -bakteriální druh,
sexuální druh, asexuálmí druh. Vlastnosti těchto různých typů druhů se odvíjí
od evolučního nastavení organismů, které je tvoří a nelze pro ně nalézt
univerzální definici. Jaký je názor autorky na tento pohled?
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lnstrukce 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/bioloqiefflles/Bzk-pravidla-11 -12-2007.doc

•

Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail mikes@,natur.cimi.cz (pro
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku Oako součást protokolu o
obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44
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