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Posudek na bakalářskou práci

školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: František Šťáhlavský

Datum: 25.5.2012

Autor: Jana Plíšková

Název práce: Diverzita a rozšíření štírů (Arachnida: Scorpiones)

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem bakalářské práce je shrnutí znalostí o diverzitě, současné klasifikaci a 
rozšíření štírů (Arachnida: Scorpiones). Hlavní důraz byl kladen zejména na shrnutí 
nejdůležitějších faktorů, které mají největší možný vliv na současnou distribuci 
zástupců tohoto řádu pavoukovců.

Struktura (členění) práce:

Struktura práce je standardní a text je členěn vhodně a přehledně na kapitoly a 
podkapitoly.

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

Autorka využila dostatečné množství adekvátních literárních zdrojů, které jsou 
vhodným způsobem citovány.

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

Vlastní výsledky nejsou zahrnuty.

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

Formální úroveň práce je velmi dobrá. Autorka se snaží text psát čtivou formou. Text 
je vhodně doplněn o převzatou obrazovou dokumentaci i vlastní mapy rozšíření 
štírů, které byly vytvořeny na základě uvedených literárních zdrojů.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle bakalářské práce byly splněny a celkově ji hodnotím velmi kladně. Autorce se 
podařilo na základě aktuálních literárních zdrojů stručně shrnout klasifikaci a 
rozšíření štírů. Podrobněji dále zpracovala jednotlivé faktory, které mají vliv na 
současné rozšíření tohoto řádu. Kapitoly jednotlivých faktorů zahrnují v úvodu 
obecné trendy, vůči kterým jsou vztaženy konkrétní příklady zjištěné u štírů.
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Přestože nebyla u tohoto řádu pavoukovců této problematice věnována zatím příliš 
detailní pozornost, podařilo se autorce dohledat dostatečné množství údajů a v 
problematice se velmi dobře zorientovala. Zpracovala jí přehledně a srozumitelně a 
dle mého názoru tak jednoznačně splnila požadavky kladené na bakalářské práce. 

Otázky a připomínky oponenta:

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

výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
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
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