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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

x  oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: RNDr. DAVID KRÁL, PhD. 
 
Datum: 6.6.2013 
 

Autor: Vít Sýkora 
 
Název práce: Habitatové přesuny do vodního prostředí a zpět na souš v evoluci 
brouků 
 
 
x  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 shrnutí poznatků o habitatech akvatických skupin brouků a habitatových přesunech 
v rámci podřádů Myxophaga, Adephaga a Polyphaga 
 
 
Struktura (členění) práce:  
 
celá práce je formálně i obsahově rozdělena do osmi kapitol; řazení a jejich struktura 
odpovídá zvyklostem při sestavování takovéto studie; členění je důsledně 
dodržováno; obsahy jednotlivých kapitol odpovídají jejich názvům 
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
 ANO  
 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 ANO 
 
 
 
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): 
 
odpovídající úrovni kladené na bakalářské práce typu rešerše; text je psán 
srozumitelně, čitelně, s minimem překlepů, jen místy poněkud neobratně. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor splnil vytčené cíle, předložená literární rešerše odpovídá rozsahu dané 
problematiky, je srozumitelně a čtivě zpracována; celkově hodnotím práci poměrně 
vysoko, níže uvedené přípomínky považuji pouze za marginální případně k použití 
při sestavování dalších publikací, kde bude možno čerpat přímo z této rešerše 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
připomínky: 
- k obohacení údajů o obývaných habitatech jednotlivých čeledí všech tří podřádů by 
jistě posloužilo i kompedium Crowsona () Biology of Coleoptera, zejména 
k sumarizaci starších údajů ke konkrétní případům; 
- u plné citace jména Meru phyllisae Spangler & Steiner Jr., 2005) lépe vypustit Jr. 
- v obsahu chybí kapitola 6 
 
otázky: 
- ad monofylie u Hydradephaga: které morfologické znaky podporují tvrzení, že 
Gyrinidae jsou sesterskou skupinu všem ostatním Adephaga? 
- mohl by autor vysvětlit jak funguje výměna plynů v tracheálním systému a jak 
příjem kyslíku přes tzv. ventrální plastron? 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude 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. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail mikes@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 
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