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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
  

Cíle pr áce (předmět rešerše, pracovn í hypot éza…) 
Popsat sociální organizaci a systémy párování u netopýrů rodu Myotis vyskytujících 
se na území ČR 
Srovnat a zhodnotit faktory ovlivňující sociální organizaci a systémy párování 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je přehledně členěna do úvodních kapitol obsahujících obecné informace o 
systémech párování a sociální organizaci u Vespertilioniformes (5 stran) a stěžejní 
části popisující tyto aspekty u jednotlivých druhů rodu Myotis (15 stran). V 
závěrečné kapitole „Socialita a ekologie“ se diskutuje vliv faktorů na sociální 
organizaci (3 strany) 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
89 citací; ano; až na některé výjimky mají citace jednotný formát (mezi tyto chyby 
patří např. uvedené formátovací značky < i> Myotis daubentonii</i>, přítomnost 
/nepřítomnost hranatých závorek, 1x se opakující citace) 
Postrádám zde bohužel dostupné DP vypracované na PřF UK 

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 nevyváženost práce je důsledkem zpracování některých kapitol v 
předstihu, jiných však až „na poslední chvíli g bez možnosti řádné konzultace, 
neboť v době cca 10 dní před odevzdáním jsem byla mimo ČR, na mailu sporadicky 
a vložené komentáře se díky nekombatibilitě MS office ne vždy zobrazily, či díky 
výpadkům internetu ne vždy došla k autorce okomentovaná verze. Závěrečné 
kapitoly a některé dodatky k jednotlivým druhům zpracovávala tedy autorka zcela 
bez možnosti zpětné vazby ze strany školitele, což se na nich bohužel, jak to bývá u 
prvotiny, projevilo. 



  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Výhrady mám pouze k druhé části diskuze (“socialita a 
ekologie“), se kterou příliš spokojená nejsem. Autorka se zde omezila jen na kusé 
konstatování  bez vložení kontextu k sociální organizaci nebo systémům párování. 
 
Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
 výborně    

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 P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 nebo doru čte 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. 

 


