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 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 shrnutí informace o socialitě hmyzu a zařazení do nového kontextu 
zahrnující proměnu sociální struktury v čase. V podstatě se tak jedná o ontogenezi 
sociality. Tato ontogeneze vykazuje jasné charakteristiky a liší se mezi různými typy 
společenství. Společenství tak lze poměrně dobře roztřídit do skupin. Podobné typy 
společenství tak vznikly nezávisle u různých řádů hmyzu, a dokonce i obratlovců. 
Struktura (členění) práce: Logická a přehledná 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Ano 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
dobrá 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: Michael Mikát na tématu začal pracovat 
již s velkým předstihem. Tvar textu se ale zpočátku rýsoval jen pozvolna, což není 
divu, protože množství publikací, které bylo nutné projít byl obrovský. Do výsledného 
textu se zdaleka všechny publikace nevešly. Ty nejpodstatnější byly nakonec 
vybrány velmi vhodně. Téma jsme v průběhu psaní práce mnohokrát a velmi 
podrobně diskutovaly. Jsem tedy rád, že cíle práce byly splněny prakticky 
v nejširším rozsahu.  
 

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 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 
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