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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…) 
 
Cílem práce je seznámení studenta s problematikou habitatových přesunů brouků 
mezi terestrickým a vodním prostředím, přičemž důraz byl od začátku úmyslně 
kladen spíše na fylogenetický aspekt tohoto problému (tj. změny habitatových 
preferencí v evoluci jednotlivých skupin brouků), než na funkčně-morfologickou 
problematiku, která je poměrně dobře známa. Student měl shromáždit dostupné 
informace o fylogenezi těch skupin brouků, u nich došlo k habitatovým přesunům, a 
o jejich bionomii, a tyto údaje zkombinovat v hypotézu/hypotézy o počtu a 
charakteru habitatových přesunů v jednotlivých skupinách. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na 7 kapitol, z nichž tři hlavní se věnují třem podřádům brouků 
s vodními zástupci (Adephaga, Myxophaga a Polyphaga) a jejich jednotlivým 
skupinám. V rámci každé skupiny jsou shrnuty poznatky o fylogenetických vztazích 
a bionomii jednotlivých podskupin, a následně jsou tyto dvě části propojeny 
v kapitolce věnující se habitatovým přesunům v dané skupině. Text je doplněn 
dendrogramem ilustrujícím fylogenetické vztahy v rámci dané skupiny, na nějž jsou 
namapovány základní habitatové preference jednotlivých kládů. Následují dvě krátké 
kapitolky stručně shrnující hlavní morfologické adaptace vodních a sekundárně 
terestrických brouků a základní údaje o méně obvyklých vodních habitatech 
obývaných některými skupinami.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno téměř 120 původních vědeckých prací a kapitol v knihách, což je 
pro bakalářskou práci více než dostatečné. Student si dohledal zejména původní 
bionomické údaje a nespokojil se s obecnými tvrzeními v publikovaných rešerších, 
což velmi oceňuji. Z citovaných prací jsou vybrány relevantní údaje, citace v textu 
jsou použity správně a až na několik výjimek je jednotně formátován i přehled 
použité literatury. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
V případě některých skupin (např. Byrrhoidea) neexistují žádné předchozí studie o 
evoluci habitatových přechodů, a student muset tedy formulovat danou hypotézu 
samostatně, na základě dostupných informací o fylogenezi a bionomii. Diskuze 
těchto částí je dle mého názoru adekvátní. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Nedotažená formální úprava bakalářské práce, zapříčiněna jejím dokončováním na 
poslední chvíli, je dle mého názoru jediným vážným nedostatkem. Ačkoliv se student 
hodně snažil s obrazovou dokumentací a některé obrázky jsou téměř zcela 
profesionální, tuto snahu nakonec zkazil jejich ne úplně zdařilým začleněním do 
textu (viz chybná zalomení stran atd.), rušivě působí i některé menší detaily (např. 
číslovaná titulní strana). Text samotný je z formálního hlediska poměrně v pořádku, 
snad až na občasné škobrtnutí vzniklé překladem z angličtiny.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Student nepochybně splnil cíle práce, zorientoval se v problematice a načetl celkem 
úctyhodný počet prací, které se problematiky týkají. Navíc při jejím zpracování 
samostatně došel k poznání, že pro studium habitatovým přesunů jsou klíčové dvě 
věci – dobře známá fylogeneze a přesné údaje o bionomii jednotlivých skupin (což 
dosud uniká i několika respektovaným autorům, kteří o problematice píší). Kromě 
formálních cílů byl tedy splněn i předpoklad, že bakalářská práce je přínosem pro 
navazující diplomovou práci studenta. 
 

 


