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Posudek na bakalářskou práci

školitelský posudek

x oponentský posudek

Jméno posuzovatele: David Král

Datum: 27.5.2011

Autor: Ondřej Korábek

Název práce: Přehled taxonomie rodu Helix (Summary of the taxonomy of the 
genus Helix)

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Na základě dostupných literárních pramenů: přehled taxonů řazených do rodu 
Helix, přehled současného pohledu na jejich zařazení, vytvořit bibliografii, 
diskutovat problematiku určovacích znaků.

Struktura (členění) práce:
práce je členěna běžným vžitým způsobem (Úvod obsahující cíle práce a 
metodiku, kapitolu Rod Helix s výsledky a Závěr).

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

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):

Obrazová dokumentace je dostačující, text i jazyková úroveň jsou jasné a 
srozumitelné, formulované stručným vědeckým stylem.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autor splnil vytčené nadstandardním způsobem. Autor dokázal, že se výborně 
orientuje v uvedené problematice. Práci hodnotím jako vynikající. Je dobrým 
odrazovým můstkem pro případnou magisterskou diplomovou práci, po úpravách 
možno publikovat jako přínosné review. 

Otázky a připomínky oponenta:

několik drobných připomínek formálního rázu (spíše pro případnou publikaci):
-  za nadpisy (titul i jednotlivé kapitoly) se zpravidla nedělají tečky);

-  jde o taxonomickou práci, a tak v titulu chybí systermatické zařazení (Gastropoda:    
Helicidae), v anglickém ekvivalentu raději použít a Review;

- akronymy institucí bych volil čtyřpísmenné (zavedené v Arnett et al. aj.), celý 
název muzea v Berlíně je Museum für Naturkunde der Humboldt Universität, 
naturelle se píše malé n, atp.;



Strana 2

- v textu u 2.3 Morfologie a anatomie chybí odkazy na obrazovou dokumentaci;

- ad seznam použité literatury: je psán „anglicky“, volil bych i poznámky (např. rusky 
atp) také psát anglicky+

- ad Příloha: v seznamu bych u jednotlivých taxonů neuváděl zkratky periodiky či 
knihy v primární citaci, stačí pouze rok a strana popisu, když je kompletní 
nezkrácená verze v referencích;

- tuto kapitolu bych psal přím anglicky a to z hlediska další použitelnosti;

- ICZN – v referencích bych uvedl i českou verzi (překlad), protože česká 
nomenklatura zde použitých pojmů je pravděpodobně přejata z tohoto díla.

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

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




