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 Tereza Oppelová  
 
Název práce: 
Srovnání mikroklimatu různých typů letních úkrytů temperátních netopýrů 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Shrnout poznatky o mikroklimatu jednotlivých přírodních i umělých typů úkrytů v 
kontextu energetických nároků 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce obsahuje 21 stran vlastního textu, 68 citací a přílohu s přehledem teplot 
úkrytů se 125 záznamy u netopýrů  temperátního pásma. Je členěna do sedmi 
kapitol. 
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
K tématu úkrytových strategií existuje mnoho literatury. Bohužel však musím 
konstatovat, že zatímco některé kapitoly jsou adekvátní, v jiných autorka použila 
pouze několik málo zdrojů s ne zcela korektními závěry. 
V seznamu literatury, kterou autorka zbytečně dělí na články a knihy, chybí 2 citace, 
které se vyskytují v textu, a 6 citací v seznamu, které se v textu nevyskytují. 
Formálně autorka zcela volně používá „a“ „and“, „&“ a „ ,“ pro oddělení autorů jak 
v textu, tak v přehledu literatury. Podobně použití tečky či pozice u křestních jmen a 
použití kurzívy v latinských jménech v citacích. 
Autora je zbytečné citovat dvakrát či třikrát za sebou, není-li vložena do odstavců 
citace jiného autora (týká se např. 2x Boonman 1999, str. 17, 3x Lausen a Barclay 
2006, str. 19, 4x Bihari 2004, str. 25, atd.) 
Ne vždy autorka uvádí v textu v případě kolektivu autorů „et al.“, a uvádí jméno 
pouze prvního autora. U některých odstavců chybí citace vůbec. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Neobsahuje vlastní výsledky 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce, ač psaná čtivým, srozumitelným jazykem, působí nevyváženě. V některých 
kapitolách, patrně psaných velmi narychlo, se objevují překlepy či problémy s i a y. 
Zároveň by se autorka měla vyvarovat formulací jako 
„...nanejvýš několik dnů v kuse“ 
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„Stačí jim teda přesouvat se mezi jednotlivými mikrohabitaty v jeskyni k dosažení 
optimálního mikrohabitatu. (citace)“ 
„I když jsem nejvíce článků našla o...“ 
 
 
Členění přílohy, obsahující 125 záznamů o teplotách zaznamenaných v úkrytech i 
mimo úkryty, by zcela jistě bylo přehlednější, kdyby se autorka řídila jmény netopýrů, 
nikoli autory jednotlivých článků a druhy by tak nebyly „rozkouskovány na několikrát“ 
(např. Eptesicus fuscus, Myotis myotis, M.daubentonii, atd).  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Zpracování tohoto velmi atraktivního tématu mne popravdě řečeno zklamalo. Zdá 
se, že psaní práce probíhalo poměrně narychlo, o čemž svědčí i nesjednocený 
formát citací a nevyváženost kapitol. Autorka se mnohde opakuje. Takřka po každé 
kapitole je odstavec shrnující předchozí kapitolu, který působí dojmem „nastavování 
textu na minimální požadovanou hodnotu“. Tyto odstavce se pak víceméně opakují 
v závěru. 
V kapitole „Metody studia mikroklimatu netopýřích úkrytů“ mnoho o metodách 
nenajdeme. Podkapitola „Měření teploty“, je velmi nepřehledná a zejména v druhé 
části se skládá z výčtu strohých jednoduchých vět, kdo co kde měřil (s příslušnou 
citací). Podkapitola Měření vlhkosti pak je tvrzením obecných věcí bez žádné citace.  
Kapitola 6, Srovnání mikroklimatu jednotlivých úkrytů, která tvoří stěžejní část práce, 
obsahuje jak správně shrnuté údaje a logicky řazené dostatečné informace, tak také 
nesprávná tvrzení vzniklá buď nevhodnou formulací či přílišným zobecňováním.  
 
Příloha: viz formální členění. Podle mého názoru by také prospělo, zvláště u druhů 
s více záznamy, jako např. M.myotis , n=31, M.daubentonii, n=14, spočítat vlastní 
jednoduchou statistiku (min, max, průměr). 
 
Ač s určitými rezervami, autorka splnila cíle bakalářské práce a doporučuji ji k přijetí. 
 
Otázky a p řipomínky oponenta:  
V práci tvrdíte, že: „O úkrytech tohoto typu se moc neví, přestože přibližně pětina 
evropských druhů netopýrů jsou původně litofilní. V Evropě se jedná o rody 
Pipistrellus, Nyctalus, Hypsugu a z čeledi Vespertilionidae například o druhy 
Eptesicus fuscus, Vespertilio murinus, Myotis evotis a další (...)“ a na jiném místě 
„Netopýři si vybírají úkryty, které jsou podobné přírodním úkrytům. Bihari (2004) 
porovnával stromové úkryty s úkryty v panelových domech“ (týká se druhu Nyctalus 
noctula). 
1. Do jaké čeledi patří zmiňované druhy/rody? Které z nich žijí v Evropě (pominu-li 
překlep v latinském rodovém jméně)? 
2. Jak to tedy je u zmiňovaných druhů s litofilitou?  
 
V práci i závěru tvrdíte, že: „Úkryty se vyskytují v blízkosti vodního zdroje, který 
poskytuje dostatek potravy.“ 
3. Kterého druhu se studie Dietz a Kalko  2006 a Kalko et al. 2006 týkala? Je tento 
Váš závěr platný skutečně pro všechny druhy netopýrů? 
 
4. V práci píšete, že netopýři střídají úkryty v průběhu sezóny, což může být 
způsobeno změnou mikroklimatu, ale i nahromaděním guana. Napadá Vás ještě 
nějaký další důvod stěhování u dendrofilních či štěrbinových druhů v průběhu 
sezóny? 
 
5. Jaké faktory mohou způsobit rozdíly teplot naměřené jednotlivými autory u 
jeskynních úkrytů s jedním vchodem (Zahn a Hager (2005) 18,6 °C, Pos tawa a Gas 
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(2009) 18 °C. Uhrin et. al. (2010) 13,5 °C.)? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 

 


