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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
X  oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. Antonín Kůrka 
Datum: 20.5.2012 

Autor: Jana Plíšková 
 
Název práce: Bakalářská práce 
Diverzita a rozšíření štírů (Arachnida: Scorpiones) 
Diversity and distribution of scorpions (Arachnida: Scorpiones)  
X  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce se zabývá a hodnotí problematiku druhové rozmanitosti a biogeografii 
řádu Scorpiones na základě dosavadních poznatků o zoogeografii, fylogenezi, 
bionomii a ekologii jmenovaného taxonu. V práci jsou využita i nejnovější 
poznatky o genetické příbuznosti jednotlivých čeledí. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Jednotlivé kapitoly na sebe logicky i tematicky navazují, ke struktuře práce 
nemám připomínek. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární přehled svědčí o svědomitém studiu tématu, zdroje jsou správně 
citovány, údaje jsou relevantní.  
 
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 velmi dobrá, obrazová dokumentace a grafika názorná. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce zcela splňuje cíle zadání, podrobně hodnotí zvolený taxon (řád 
Scorpiones)a je zajímavou syntézou dosud známých dat různých vědních 
disciplín (zoogeografie, ekologie, genetiky, paleontologie), která ukazuje řád 
Scorpiones jako významnou modelovou skupinu, jejíž studium přineslo a jistě 
ještě přinese nové poznatky nejen o historii vývoje přírody, ale i jejích 
proměnách v současnosti. Práce zcela splňuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
K práci jako celku nemám zásadních připomínek. Nesprávné údaje v textu jsou dva: 
1) str. 10: počet druhů na Kubě je uveden 28, ale do dneška je známo 51 druhů. 
Podobně pro Baja California 60, správně je 64. 
2) str. 13, mapa 5e: v mapě pro rozšíření čeledi Hemiscorpiidae jsou v jv. Asii bílá 
místa, tam však žije Liocheles australasiae, náležející do této čeledi. 
 
V textu je dále několik chyb a překlepů, které pro úplnost uvádím.  
U zeměpisných názvů nebo geologických termínů jsou chybně začáteční písmena 
(str. 5, 12, 16, 22). 
Str. 11, obr. Mapa: není zahrnuta ČR, zatímco v obr. 5b zahrnuta je. 
Str. 19: ježek Erinaceus (cc). 
Str.20: Belisarius xambeui (iu). 
Str. 22: Chactas má být v kurzívě. 
Str.24: Francke (kc). 
Str. 26: klepítkatců (K).  
Str. 29: Glesner (s). 
Str. 31: pavouci Araneae; E. italicus (I); Euscorpius. 
Str. 33: „…více než 1980 druhů štírů…“. Uvedl bych přesný počet 1981, jak je i          
            na  str. 5. 
Str.40, literat.: Parmakelis (e). 
 
Uvedené nedostatky jsou nepodstatné a nijak nesnižují vysokou kvalitu předložené 
bakalářské práce. 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
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. 

• 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 


