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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předmětem rešerše je fylogenetické pattern typů teritoriality u ještěrů. Hypotézou je, že 
nedávné změny ve fylogenetickém stromě šupinatých plazů by mohly vést k nutnosti 
reinterpretovat patterns teritoriálního chování.  
Struktura (členění) práce: 
Struktura je logická, začíná definicemi domovského okrsku, teritoria a teritoriality; a dále 
pokračuje rekonstrukcí ancestrálních stavů tohoto znaku na fylogenetickém stromu; končí 
pak. popisem teritoriálního chování u vybraných dobře prostudovaných druhů resp. kladů. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Použité zdroje jsou relevantní, ovšem nutně pokrývají vytčenou problematiku jen zčásti a 
selektivně. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Neaplikovatelné. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce vykazuje množství drobných formálních prohřešků, především v nejednotných 
formátech a fontech v seznamu literatury a názvech tabulek. Tuto skutečnost lze jednoznačně 
přičíst značnému chvatu, ve kterém vznikala a na kterém, jak níže patrné, se podílela i „vyšší 
moc“ (vis major).  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Základní cíle práce byly splněny, ovšem závažnějších interpretačních přesahů nad rámec 
pouhého popisu v práci nalezneme pramálo.  Ocenit lze to, že bakalant je zjevně dobře 
obeznámen se studovanou skupinou plazů a jejich chováním, jakož i to, že na něm bylo 
patrné vnitřní zaujetí pro herpetologii, což je pro jeho další odbornou práci velmi podstatné..   

Otázky a připomínky oponenta: 
Otázky rád přenechám oponentovi. 
Poznámka: Školitelský posudek jsem, jako interní konsultant práce vypracoval v zastoupení 
školitele, který je toho času velmi vážně nemocen a nemohl se proto této povinnosti zhostit 
sám. Nicméně, tento krok byl učiněn na výslovnou žádost školitele a po vzájemné 
telefonické dohodě. Domnívám se tedy, že je právně akceptovatelný. 
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: z.starostova@post.cz (pro účely 
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 

 


