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Název práce: Přehled taxonomie rodu Helix.

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 vytvořit co možná kompletní literární rešerši týkající se taxonomie 
rodu Helix a diskutovat různé pohledy na taxonomické postavení a determinační 
znaky jednotlivých druhů. Je totiž překvapivé, že tomuto notoricky známému rodu se 
více než půl století nikdo pořádně nevěnoval, o studiích s použitím moderním metod 
ani nemluvě.

Struktura (členění) práce:

V úvodu autor shrnuje historii taxonomie rodu, v metodice vymezuje kritéria, která 
dále v práci používá a následuje diskuse nad vágním vymezením rodu, 
charakteristika jeho rozšíření, morfologie a anatomie a poté obsáhlejší diskuse 
použitelnosti jednotlivých užívaných determinačních znaků. V kapitole taxonomické 
problémy pak autor obsáhle kriticky hodnotí jednotlivé taxonomické problémy 
v rámci rodu. Práce je zakončena dvanáctistránkovým seznamem použitelných jmen 
a primárních homonym v rodu Helix.

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

Autor pracoval se 164 prameny v osmi jazycích! Řada z nich jsou obsáhlé 
monografie, některé pocházejí z počátků malakozoologie. Je autorovi ke cti, že 
téměř nepoužívá sekundární citace. 

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

Práce obsahuje navíc komentáře k muzejnímu materiálu, který zatím autor 
prostudoval.

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

Formální úroveň práce je dobrá.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autor splnil všechny cíle, které si vytkl a sepsal precizní práci, která je po převedení 
do angličtiny a drobnějších úpravách publikovatelná jako kvalitní review. Dosavadní 
stav poznání autor skutečně hodnotí a kriticky komentuje, práci s literaturou doplňuje 
už i prvními zkušenostmi s prací s muzejními materiály. Vytvořil si tak výborný 
základ pro diplomovou práci, ve které bude revidovat taxonomii rodu na území 
Turecka, kde mají hlemýždi centrum diversity. Bakalářskou práci Ondry Korábka 
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pokládám za vysoce nadstandardní dílo.

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

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




