
 Strana 1
Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 

x  oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: David Král  
 
Datum: 5.9.2013 
 

Autor: Kateřina Kn ěnická  
 
Název práce: Mechanismy sexuální selekce u listorohých brouk ů se zaměřením 
na pod čeleď Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeoidea 
 
x  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza …) 
 
Předmětem předložené literární rešerše je zmapování dosavadních poznatků o 
mechanismech sexuální selekce listorohých brouků, zejména nominotypické 
podčeledi vrubounovitých (Scarabaeinae) 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: Struktura práce je v  souladu s  běžným členěním 
takovýchto prací, má logickou posloupnost od úvodu a dalších obecn ějších 
částí až k detailnímu zpracování užších témat. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Literární 
zdroje jsou až na výjimky správně citovány (viz opravy v textu); u některých 
kapitolek (viz dále poznámky) postrádám prameny informací; ze zdrojů chybí dle 
mého soudu např. zásadní shrnující práce Hanskiho & Cambeforta (1991) několik 
prací Lumareta, R. Fabry a další. 
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): 
 
Standardní úroneň, některé překlepy opraveny oponentem tužkou v textu, některé 
pasáže pro laického čtenáře poněkud nesrozumitelné  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  Cíle vytčené autorkou byly v zásadě 
splněny; z práce poněkud číší disproporcionalita jednotlivých podkapitol kapitoly 3 – 
například roháčům by mohla být věnována značnější pozornost z hlediska 
pojednávaného tématu; autorka deklaruje zpracování zejména znalostí u podčeledí 
Scarabaeinae – toto, se domnívám není striktně dodrženo – v kapitole čtyři se 
hovoří i o ostatních skupinách,  výjimečnost  vrubounů v jednotlivých podkapitolách 
této kapitoly není vždy zřetelně oddělena a podtržena 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
U kapitolky 3.1.1 a dále chybí vesměs prameny informací; prosím autorku o sdělení, 
z jakých prací čerpala, např. u čeledí Lucanidae a Bolboceratidae, a prosím, 
případně autorku aby stav znalostí u těchto dvou skupin auditoriu více přiblížila; 
 
v práci postrádám základní informace o stavu znalostí tématu u dalších významných 
podčeledí čeledi Scarabaeidae kromě nominotypické podčeledí (například 
nosorožíci a zlatohlávci); 
 
zná autorka příklady pohlavního dimorfismu u vrubounů, kdy samice je „vyzbrojena“ 
nápadněji než samec? 
 
mohla by autorka na základě uvedené rešerše vytipovat jakým směrem se bude 
dále výzkum mechanismů sexuální selekce u této skupiny pravděpodobně ubírat a 
jaké atraktivní téma by zvolila z toho okruhu pro svůj případný diplomový projekt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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. 

 


