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Sociální organizace a systémy párování u rodu Myotis 
 
x  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce si klade za cíl shrnout dosavadní znalosti o sociální organisaci a 
párovacích systémech evropských zástupců netopýrů rodu Myotis 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Po krátkém úvodu následuje kapitola zabývající se obecným výčtem 
jednotlivých pářících systémů známých o letounů. Nosnou kapitolou je kapitola 
třetí, ve které se defendentka pokouší o shrnutí dosavadních znalostí dané 
problematiky u deseti evropských zástupců r. Myotis. V závěrečné kapitole 
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam použité literatury čítá sice 90 položek, není však zdaleka 
nejkompletnější a v mnoha souvislostech by mohly být citovány práce výrazně 
relevantnější. Jen pro příklad uvedu např. práci Červený, J., and I. Horáček. 
Comments on the life history of Myotis nattereri in Czechoslovakia. Myotis 
18.19 (1981): 156-162., která by se rozhodně měla objevit ve stati o sociální 
organisaci netopýra řasnatého, či práci Horáček, I., and J. Gaisler. "The mating 
system of Myotis blythi." Myotis 23.24 (1986): 125-130, jenž by neměla chybět 
při sumaci znalostí o sociálním systému netopýra východního, atd. atd.. Často 
jsou též citovány sekundární zdroje (např. kniha Anděra & Horáček 2005). 
Citace mají nejednotný formát (např. používání „a“ a „and“ mezi jména dvou 
autorů). 
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková úroveň práce je pohoršující: 
 
(1) autorka neumí používat diakritiku  
 (2) autorka neumí česky a zjevně jí nejsou známy ani možnosti textových 
editorů, které by řadu chyb dokázaly eliminovat 
3) fauly nedostává v předložené práci český jazyk kontinuálně jen na úrovni 
gramatiky, ale i na úrovni sémantické 
 
Několik případů, abych nevypadal jako hnidopich:  
 
„ůkryt“ 
 
„Páření sice zde nebylo pozorováno, ale vysoká genová diverzita v mtDNA 
mezi jedinci na swarmingovištích a nízká mezi samicemi v mateřských 
koloniích, i když dochazi k vysokému genetickému toku, naznačuje, že většina 
pářeni probíhá pravě zde.“ 
 
nebo 
 
„Ke swarmingu dochází od července do konce října, či začátku listopadu, kdy 
nejvyšší aktivita má místo od půlky července do konce září.“ 
 
nebo 
 
„Na ocasní bláně má lem brv, které mu zaručují odlišnost od ostatních 
evropských netopýrů.“ 
 
nebo 
 
„Na našem území se jedná opět o příliš nerozšířený druh...“ 
 
„Samčí úkryty se mohou nacházet v budovách s nebo bez mateřských kolonií 
....“ – tohle využití „s nebo bez“ si mohou dovolit jen U2, ovšem v angličtině 
(ve které písni, ať si defendentka zjistí sama). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Přes četné, zejména jazykové, nedostatky doporučuji práci k obhajobě a 
navrhuji stupeň dobře, v případě excelentní obhajoby i velmi dobře. 
 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
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1. Jako jednu z příčin sociality letounů  udáváte usnadnění spolupráce mezi 
jednotlivci. Co tím je myšleno konkrétně?  
2. Netopýr nejmenší je český název pro druh Pipistrellus pygmaeus nikoli pro 
druh Myotios alcathoe. Ten dostal po určitém vývoji hezký český název netopýr 
Alkathoe (viz např.  
 
3. Tradičně rozpoznávané podrody r. Myotis jsou již min 12 let neplatné, 
přičemž ani toto původní rozdělení nevymyslel ve své knize Létající savci 
Horáček (1986). Jak vypadá současná fylogenetická hypotéza o příbuzenských 
vztazích v rámci rodu Myotis? 
 
4. Defendentka tvrdí, že „stabilita vazeb a párovací systémy jsou u všech 
letounů omezeny migrací a u temperátních druhů hibernací.“ Pokud vím, tak 
zdaleka ne všechny druhy letounů jsou tažné. A např. husy taky táhnou a přitom 
mají pevné partnerské svazky. Asi to bude s tou údajnou nestabilitou přece jen 
trochu jinak (viz např. Rossiter, S. J., Ransome, R. D., Faulkes, C. G., Le 
Comber, S. C., & Jones, G. (2005). Mate fidelity and intra-lineage polygyny in 
greater horseshoe bats. Nature, 437, 408-411) 
 
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 zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky 
jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz 
http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci 
nebo (v případě externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-
mail: zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek 
také zašlete na adresu: Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, 
Vini čná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do místnosti 213 či na 
sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici 
nejpozději v den obhajoby. 

 


