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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Jakub Straka 
 
Datum: 2.6.2013 
 

Autor: Petr Homolka 
 
Název práce: Obranne chovani termitů a polyethismus při obraně kolonie 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Práce si vytyčuje jako cíl rešerši obranných adaptací termitů a zahrnuje nejen 
specializované kasty vojáků, ale i u členů dalších kast. Souhrn informací má byt 
podle autora komplexní, má tedy zahrnovat morfologické, anatomické i behaviorální 
adaptace různých kast. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na řadu sousledných a většinou krátkých kapitol. Text je tak členěn 
přehledně a jasně. Chybí jen jednoznačné oddělení úvodních kapitol od samotného 
"těla" bakalářské práce, ale to se v průběhu čtení poměrně dobře vyjasní. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Citovaných zdrojů je 146, z nichž v několika málo případech jsou stejné zdroje 
citované dvakrát. V řadě referencí se objevují různé chybně vložené znaky, ale jinak 
jsou všechny citace jednotné. To naznačuje využití citačního softwaru (to je 
pozitivní, že již bakalářští studenti využívají tyto programy), ale autor si zřejmě ani 
citace po sobě nepřečetl a nezkontroloval. V textu jsou citace zařazeny jak vhodně, 
tak i zcela nejasně. Je nejasné, zda se konkrétní citace týká předchozích deseti vět, 
či jen jedné předchozí a v textu tak nějaké citace chybí. Obecně se dá říci, že jsou 
citace relevantní. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je místy psána velmi volným, až osobitým stylem, a to jak po stránce slohové, 
tak i jazykové. Vložení osobních pocitů do úvodu a místy i dále působí dost 
nepatřičně. Pro čtení textu je však horší vysoká míra překlepů a formálních 
jazykových chyb. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor se svým volným a nevyrovnaným stylem, který je místy poměrně dobrý, místy 
se hodí spíše do populárního časopisu typu Vesmír, či Živa a díky řadě nepřesností 
a nedotažeností by se některé části hodily spíše do časopisu ABC. Je to škoda, 
protože je vidět, že autor má v zásadě o tématu přehled a umí se nad problémy 
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zamyslet. I když nemám přesný přehled o literatuře a informacích o termitech, práce 
na mne působí nedotaženě. Alespoň některé kapitoly jsou spíše výběrem informací 
typu "co autora zaujalo na schopnostech obrany termitů", a nikoliv kompletní 
přehled. Informativnost textu se však u více důležitých témat zlepšuje, což je určitě 
dobře. Velké množství formálních chyb je také na škodu a i zde je viditelná celková 
nedotaženost. Jako pozitivní je možné hodnotit celkové členění práce, které je 
poměrně přehledné a jednotlivé kapitoly tématicky dobře navazují. Vytčené cíle jsou 
zhruba splněné. Jediné co jsem vzhledem k vytčeným cílům postrádal, byla 
podrobnější zmínka o anatomických přizpůsobeních termitů, ale myslím, že by 
takové rozšíření bylo už spíše na škodu. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Vzhledem k tomu, že popis kast a terminologie spojená s kastovním systémem je 
chaoticky popsaná a připadá mi, že věcně a logicky je text neúplný, zeptal bych se 
na několik doplňujících otázek: Jsou všichni plodní jedinci označováni za dospělce a 
jsou všichni dospělci okřídlení? Ze kterých juvenilních jedinců termitů se stanou 
plodní jedinci a je to nějakým způsobem předurčené? Mohou se rozmnožovat i 
vojáci? 
 
 
 
 
Vybrané formální připomínky pro autora (není třeba číst při obhajobě): 
Vkládání odborných anglických termínů za české překlady je pro srozumitelnost 
textu vhodné a hodnotím jej pozitivně, ale není třeba dávat za termín ještě 
upozornění, že je slovo v angličtině, navíc ještě ve zkratce. Slovo v závorkách 
postačuje. 
Kombinování stylů písma pro hlavní text a nadpisy není úplně vhodné. Ještě by bylo 
možné kombinovat různé patkové, či různé bezpatkové písmo, ale míchat Arial a 
Times nepůsobí dobře. 
 
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 rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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