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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…) 
 
Práce by měla poskytnout ucelený přehled na chování termitů v průběhu obranných 
aktivit. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je vydařená a odpovídá tématu. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
K práci s literaturou nemám výhrad. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Neobsahuje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je práce na přijatelné úrovni. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce Petra Homolky je napsána dobře a přehledně, poskytuje základní orientaci ve 
zvoleném tématu. Tím bohužel pozitivní stránky práce končí, neboť Petr neprojevil 
dostatek odhodlání k proniknutí pod slupku věci. Práce je nadmíru stručná a 
obsahuje pouze zcela základní fakta. Petr bohužel posílal jednotlivé verze práce 
vždy dlouho po dohodnutých termínech a proto již nebylo možné doplnit o další 
údaje, pozorování, důležité články. 
 
Z mého pohledu se jedná především o promarněnou šanci, neboť téma je 
dostatečně široké a umožňuje uchopit problematiku z nejrůznějších úhlů pohledu, 
např. z pohledu jednotlivce (obranné strategie a jejich uplatnění proti různým 
nepřátelům); z pohledu kolonie (obrana před predací, kompeticí, parazity či 
patogeny); z pohledu ekologie (jednotlivé obranné strategie se uplatňují u různých 
ekologických skupin, s hlavní polaritou dřevo vs. hlína jako zdroj potravy); z hlediska 
evoluce (vznik nových obranných adaptací, přechod od jednodušších strategií ke 
složitějším apod.). Z tohoto hlediska sklouzl Petr povrchu tématu a nevěnoval se mu 
v dostatečné hloubce.  
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Práci bych chtěl doporučit k obhajobě za předpokladu důstojné obhajoby před 
komisí. Mrzí mne, že nemohu práci hodnotit lépe.  
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
Zříkám se otázek ve prospěch oponenta. 
 
 


