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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Jan Růžička 
 
Datum: 6. 6. 2013 
 

Autor: Jakub Kadlec 
 
Název práce: Společenstva brouků na mršinách: životní strategie a ekologická 
klasifikace 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce je rešerše, zabývající se cenózami brouků na mršinách, jejich životními 
strategiemi a ekologickou klasifikací potravních gild.  
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je logicky strukturována do kapitol a podkapitol, chybí obsáhlejší diskuse. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor používá relevantní soubor publikovaných zdrojů. Většina jsou články (včetně 
recentních), publikované v kvalitních zahraničních časopisech. 
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): 
 
V textu byl nešťastně zvolen stejný formát zápisu pro odkaz na literární prameny i 
uvedení autora a roku popisu u zoologických taxonů. Autor tvrdošíjně píše početně 
uváděné autory zoologických rodů i s rokem v závorce, což téměř znemožňuje 
orientaci v pramenech. Text je plný překlepů a interpunkční svévole, to ztěžuje 
čtivost textu.  
Citace v kapitole Literatura jsou zřejmě needitovaný export z nějakého bibliografic-
kého programu – s desítkami chyb ve psaní velkých počátečních písmen u vlastních 
jmen, řadou překlepů a nesrozumitelným formátem citací u kapitol v knihách. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle nejsou v práci explicitně stanoveny (v hodnocení vycházím jen z první věty 
abstraktu).  
Práce nabízí poctivý, logicky uspořádaný přehled potravních gild na mršině, popisuje 
fáze rozkladu mršiny (doplněné tabulkou s alternativními pohledy na vymezení 
jednotlivých fází podle různých autorů). Dále charakterizuje nejčastěji zastoupené 
čeledi brouků, doplněné tabulkou s excerpcí rodů, nalézaných na mršinách, spolu s 
jejich ekologickou klasifikací. V tabulce bohužel není zohledněna zoogeografická 
oblast či biom, ze kterého údaj o rodu pochází, ani není uveden u jednotlivých rodů 
odkaz na konkrétní pramen (či prameny). Předpokládám, že většina prací uvádí 
údaje platné pro severní mírný pás, ale část pramenů uvádí výsledky i z neotropické 
oblasti. 
V práci chybí podrobnější diskuse, vymezení otázek, na které v současné literatuře 
není jasná odpověď, i alespoň stručný náčrt případné vlastní práce (či alespoň 
směry výzkumu) v rámci navazující diplomové práce. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. Jsou v kulturní krajině ovlivněné člověkem (a plné liniových struktur typu silnic) 
mršiny opravdu rozmístěny s náhodnou distribucí? 
 
2. Liší se rychlost a způsob rozkladu mršiny a přítomnost konkrétních 
taxonomických skupin v různých klimatických oblastech? 
 
Připomínky: 
1. Český text je zatížen anglicismy – např. „potravní guildy“ (gildy, str. 3); „rozvoj 
komunity“ (společenstva/cenózy, str. 4, 5).  
2. Čeleď Silphidae je komolena jako „Silphilidae“ (str. 9, 14).  
3. Formulace jsou občas neobratné – „tykadla jsou bez kloubu“ (str. 19), „[s] ostrými 
tělními okraji“ (str. 19), „tykadla deseti článková“ (s mezerou, např. str. 21). 
4. Uvedené ekologické nároky čeledi Leiodidae platí pouze pro podčeleď Cholevinae 
(str. 18). 
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 

mailto:lucie.jurickova@seznam.cz

