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Jméno posuzovatele: 
Jan Zrzavý 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 
7. 9. 2012 

Autor: 
Michael Mikát 
Název práce: 
 
Cyklický vývoj sociálních spole čenství u hmyzu 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
 
Kritická revize dosavadních návrh ů klasifikace typ ů sociálního uspo řádání 
(především u hmyzu) a návrh nové reklasifikace. Jde te dy o teoretickou práci, 
kterou ale nelze považovat za práci rešeršní, ale a ni za čistou metaanalýzu. 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Vzhledem k zam ěření práce je pochopitelné, že nerespektuje vžitou s trukturu 
vědeckého sd ělení a členění odpovídá spíše členění kapitoly v knize či 
rozsáhlého encyklopedického hesla apod. V n ěkterých aspektech by bylo 
tradi čnější uspo řádání vhodn ější: nap ř. přehledné shrnutí konfrontace 
s literaturou do jedné diskusní kapitoly. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literatura je velmi rozsáhlá a zjevn ě zvládnutá. Korektury jsem ned ělal, ale od 
pohledu je zp ůsob citování adekvátní. 
 
 
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): 
 
Práci by prosp ělo formální dotažení, p ředevším ve sm ěru menší 
nemilosrdnosti v ůči čtenáři (autor vymýšlí a užívá nové termíny, často dosti 
kontraintuitivní, také vžité termíny ob čas užívá v p ůvodním, tedy dejme tomu 
„správném“, nicmén ě dnes už nepoužívaném smyslu); u n ěkterých bizarních 
typů sociálního uspo řádání by se hodil spíš popis než odkaz na literatur u; 
obrázky cykl ů k pochopení p říliš nepomáhají; v českém textu ob čas chybí 
interpunkce a dosti ruší neustálé opakování neobrat né formulace „když 
(pokud) ..., tak ...“ 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce ambiciózní, mimo řádně zajímavá a rozhodn ě přesahující b ěžnou úrove ň 
bakalá řské práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
Změna tradi ční klasifikace zde byla vyvolána zjevným faktem, že  nedokáže 
popsat veškerou diverzitu sociálních systém ů. Co v práci citeln ě chybí, je 
kritická analýza oprávn ěnosti nové klasifikace – v sou časné podob ě prost ě 
autor n ěco tvrdí/navrhuje, ale není žádný zp ůsob, jak jeho návrhy otestovat. 
Dokážu si p ředstavit dva p řístupy: numerický a fylogenetický. Podle prvního 
by se sociální uspo řádání reálných druh ů popsalo pomocí co nejv ětšího po čtu 
parametr ů a nějaká numerická analýza (a ť už PCA, nebo n ěco jako starý 
Twinspan, nebo vlastn ě jakákoliv fenetika ...) by vyhodila „klastry“, kte ré by 
měly odpovídat tomu, co autor navrhuje. Druhý p řístup by zase dokazoval, že 
evolu ční změny v rámci ur čitého typu jsou častější, a tedy snazší, než zm ěny 
mezi typy – domnívám se, že znalost fylogeneze je p ro tuto analýzu 
dostate čná přinejemnším u n ěkterých skupin blanok řídlých. Jednou z t ěchto 
cest (nebo n ějakou jinou, která oponenta nenapadla) se autor mus í vydat, 
plánuje-li publikaci svých výsledk ů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.             V Českých Bud ějovicích 9. 9. 2012  
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Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 
výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: Zuzana Starostová, katedra 
zoologie P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 

 


