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Posudek na bakalá řskou práci 

 
Jméno posuzovatele: František Šťáhlavský 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 9.9.2012 
 

Autor: Jana Kotrbová 
 
Název práce: Diverzita štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) Evropy 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem bakalářské práce bylo shrnutí základní charakteristiky řádu štírků (Arachnida: 
Pseudoscorpiones), jeho současné  klasifikace a přehledu jeho rozšíření a diverzity 
v Evropě. Důležitou částí bakalářské práce bylo navíc zjištění hlavních faktorů, které 
na rozšíření a diverzitu štírků v Evropě mohou mít největší vliv. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je standardní a text je členěn 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 více než 60 literárních zdrojů, které pokrývají zadanou problematiku 
a jsou až na drobné chyby 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. Text je vhodně doplněn o převzatou 
obrazovou dokumentaci i vlastní mapy rozšíření jednotlivých čeledí štírků v Evropě a 
souborné tabulky, které byly vytvořeny na základě uvedených literárních zdrojů. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle bakalářské práce byly zadány poměrně dost ambiciózně, což jsem si jako 
školitel uvědomil teprve během průběžných konzultací. Zejména u části týkající se 
stanovení faktorů  ovlivňujících rozšíření a diverzitu štírků měla studentka ztíženou 
situaci tím, že o podobné shrnutí se u štírků doposud nikdo nepokusil. Nezbývalo 
tudíž nic jiného, než se soustředit na konkrétní lépe prozkoumaná území a v rámci 
nich sledovat možné trendy ve změně rozšíření a celkové diverzity v závislosti na 
sledovaných faktorech. To se skutečně v některých případech podařilo a studentka 
zjistila některé zajímavé závislosti a konkrétní doklady. Zadané téma studentka 
zpracovala přehledně a srozumitelně a dle mého názoru splnila požadavky kladené 
na bakalářské práce.  
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Otázky a p řipomínky 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 P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 


