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Posudek na bakalářskou práci
školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Ing. Kamil Holý, Ph.D.
Datum:16.5.2012

Autor: Jakub Vitáček
Název práce: Biologie žlabatek rodu Diplolepis spp. (Hymenoptera: Cynipidae) v
palearktické oblasti
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cíle práce jsou jasně definovány. Daná problematika nebyla dosud souhrnně
zpracována.

Struktura (členění) práce:
Bakalářská práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
V práci bylo použito 69 prací, které dostatečně pokrývají danou problematiku a jsou
v práci správně citovány.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Vlastní výsledky nejsou součástí bakalářské práce.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni, text je čtivý a přes hutnost textu na
sebe plynule navazuje.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Stanovené cíle byly splněny. Bakalářská práce shrnuje poznatky o žlabatkách rodu
Diplolepis (systematika, biologie, ekologie) publikované v různých časopisech a
monografiích. Vzniklý přehled je vhodným výchozím materiálem pro všechny
zájemce o danou problematiku.
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Otázky a připomínky oponenta:
K rukopisu nemám žádné zásadní připomínky, pouze několik drobností, spíše
formálního charakteru, např.:
• v klíčových slovech je uvedena pouze žlabatka růžová
Dotazy:
1. v textu se často vyskytuje formulace „rod Diplolepis sp. či spp.“ Není
vhodnější používat pouze „rod Diplolepis“?
2. v práci je citována pouze zahraniční literatura. Zabýval se někdo komplexem
parazitoidů a inquilinů v hálkách našich žlabatek z rodu Diplolepis? (např.
Bouček?)

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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

