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Posudek na bakalá řskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Vladimír Vohralík 
 

 oponentský posudek 

Datum:   8. 9. 2012 
Autor:  Kristina Cholevová 
 
Název práce:  
                         Teritorialita a sociální vztahy myšic rodu Apodemus. 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
      Jedná se o literární rešerši, která shrnuje dosavadní poznatky o teritorialitě 
myšic rodu Apodemus se zaměřením především na 4 druhy, které se vyskytují na 
území ČR. 
 
Struktura (členění) práce: 
        
       Práce má klasické členění, po krátkém úvodu následují 4 hlavní kapitoly: 
Fylogeneze a ekologie, Definice pojmů, Teritorialita a Sociální vztahy. Následují 
diskuse a závěr. Sympatické je, že autorka věnovala definování pojmů, které v práci 
používá celou kapitolu což zjednodušuje čtenáři orientaci v textu,   
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury obsahuje přes 70 citací. Jedná se o reprezentativní přehled, který  
solidně pokrývá zpracovávanou problematiku. Přesto je poněkud překvapivé, že 
některé důležité práce autorů z katedry zoologie Př. Fak. UK autorka uvádí pouze 
jako sekundární citace (např. Frynta et al. 1995, Suchomelová a Frynta 2000, 
podobně je tomu u práce Randolph 1977).  Snad je to proto, že je nelze volně 
stahnout pomocí internetu, ale tyto práce lze snadno získat v knihovnách. Příslušná 
periodika (Acta Soc. Zool. Bohem., Acta Theriologica a J. Zoology) jsou zastoupena 
dokonce ve dvou knihovnách, které se nacházejí v naší budově. 
Řada citací je uvedena dosti nestandardním způsobem.   
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Předložená práce je ryze kompilační, vlastní výsledky neobsahuje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce má solidní formální úroveň, text je srozumitelný. Drobné formální připomínky 
uvádím na konci posudku. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny, autorka předložila rešerši, která v dostatečné míře pokrývá 
studovanou problematiku. 
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Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
     K práci bych měl následující připomínky: 
 
-  U některých citací literatury jsou všechna první písmena slov (mimo spojky) velká. 
To vede ke kuriozním situacím, že i latinská druhová jména začínají velkým 
písmenem (např. práce Hoffmeyer 1973). To je samozřejmě v rozporu 
s Mezinárodními pravidly zoologické nomenklatury. 
-  U mnoha citací je uvedena pouze první stránka práce a nikoliv celý rozsah práce 
(např. jenom na str. 29 se jedná o 5 citací). 
-  V práci je několikrát citována práce Hudec et al. (2007): Příroda české republiky. 
Z této práce byly převzaty např. informace o reprodukci jednotlivých druhů rodu 
Apodemus (na str. 8).  Jedná se o populárně naučnou publikaci, která neobsahuje 
původní data. Bylo by vhodnější použít informace buď z původních vědeckých prací, 
těch je k dispozici mnoho, shodou okolností řada z nich byla publikována českými 
zoology v českých časopisech (Folia zooogica, Acta Soc. Zool. Bohem., Acta Univ. 
Carolinae – Biol.), nebo z nějakého vědeckého kompendia – např. Handbuch der 
Säugetiere Europas (je ve fakultní knihovně). 
-  Práce Browna (1969) /citace na str. 16/ chybí v seznamu literatury. 
-  Místy jsou v práci neobratné formulace. Např. na str 13. dole se opakovaně 
objevuje termín „zvířata“. Vhodnější by bylo použít termín „jedinci“, jinak není jasné, 
zda se jedná o různé druhy živočichů nebo o různé jedince. 
-  Na str. 24 se opakovaně mluví o „nasoanální oblasti“, co to je ? 
-  Opravdu se autorka domnívá (str. 22), že Apodemus mystacinus je subtropický 
druh ? 
 
   Na závěr bych se chtěl autorky zeptat, zda má předložená práce nějaký vztah 
k její plánované diplomové práci. Pokud ano, tak jaké bude její téma ? 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 velmi dobře    
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 

 


