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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Petr Dolejš 
 
Datum: 28. 8. 2012 
 

Autor: Pavel Just 
 
Název práce: Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: 
Lycosidae) 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o způsobu života a reprodukce 
slíďáků rodu Alopecosa. 
 
Struktura (členění) práce:  
 
Práce je členěná na kapitoly Úvod, Ekologie, Epigamní chování, Reprodukční 
chování, Závěr, Seznam literatury a Přílohy. Jednotlivé celky jsou standardně řazeny 
a logicky na sebe navazují. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V bakalářské práci je použito 99 literárních pramenů, které jsou správně citovány. 
V drtivé většině se jedná o původní vědecké publikace, sekundárních citací je jen 
osm. Autor prokázal velmi dobrou schopnost práce s literaturou a naučil se 
vyhledávat i často sporadicky uváděné údaje. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):  
 
Práce je psaná velmi čtivě a bez pravopisných chyb. Text je vhodným způsobem 
dokreslen převzatými obrázky. Data o životních projevech studovaných pavouků 
autor shrnul formou přehledných tabulek. Další hodnocení formální, textové a 
jazykové úrovně nechávám na oponentovi. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Vytčené cíle bakalářské práce Pavla Justa byly splněny takřka beze zbytku. Autor 
čtenáře seznámil s pavoučím rodem Alopecosa, jeho ekologickými nároky, životními 
cykly a fenologií a zejména pak se způsoby jeho rozmnožování. Detailně shrnul 
nejnovější poznatky o multimodální komunikaci, a to v kontextu celé čeledi Lycosi-
dae. Do širších souvislostí uvedl též problematiku pohlavního výběru a evoluce 
epigamního chování. V rešerši poukázal na relativně malé množství údajů, které 
bylo o bionomii slíďáků rodu Alopecosa publikováno ve srovnání s jinými druhy téže 
čeledi, a tak nastínil směr výzkumu ve své budoucí diplomové práci. Bakalářskou 
práci Pavla Justa celkově hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
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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. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací  
• 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 


