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Název práce: Mechanismy sexuální selekce u listorohých brouků se  
zaměřením na podčeleď Scarabaeinae (Coleoptera:  
Scarabaeoidea) 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je shrnout poznatky o pohlavním výběru a jeho důsledcích u listorohých 
brouků (nadčeleď Scarabaeoidea), tedy u skupiny, jejichž zástupci jsou známí 
jednak variabilní mírou sexuálního dimorfismu a variabilitou reprodukčních taktik 
v závislosti na fenotypu jedince. Práce měla přinést především přehled forem 
sexuálního dimorfismu a s ním souvisejících reprodukčních strategií v rámci skupiny, 
tak i odpověď na otázku jak moc (pokud vůbec) se u studované skupiny uplatňuje 
samičí volba.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna (relativně) standartním způsobem, autorka se však nepokusila 
získané informace diskutovat. Pokud ano, jsou fragmenty diskuze roztroušeny ve 
vlastních rešeršních kapitolách či v závěru. Jistou úpravu by snesly i samotné názvy 
kapitol, tak aby lépe odpovídali obsahu i tématu práce. Některé podkapitoly  (např. 
4.3) obsahují pouze zkrácené obecné teze, které se přímo nevztahují k zadání práce 
a jejich zařazení je proto sporné. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V přehledu literatury uvádí autorka 68 literárních zdrojů, což je samo o sobě 
odpovídá nárokům kladeným na podobný typ prací. Autorka má však potíže 
jednotlivé informace interpretovat a poskládat ve smysluplný text, ten tak působí 
trhaně a nesourodě. Úvodní dvě kapitoly jsou rovněž zatížené přespřílišným 
opisováním učebnicových tezí, což ale logicky vyplívá ze samotné povahy 
zařazeného textu (tj. popis mechanizmů selekce a pohlavního rozmnožování). 
Dalším problémem je nedostatečné vyvážení jednotlivých částí BP, zatímco úvodní 
2 kapitoly jsou zbytečně moc obsáhlé na řadu zajímavých poznatků v cílové skupině 
se nedostalo nebo byly zmíněny jen okrajově (např. ontogenetická volba mezi 
„shorthorn“ a „longhorn“  fenotypem u samců). 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Grafická stránka práce, včetně úpravy textu a obrázků je dobrá, ne-li lehce 
nadprůměrná, což se bohužel nedá říci o jazykové úrovni, která je zatížena přílišným 
množstvím neobratných formulací plynoucích zřejmě z překladu anglického originálu 
(např:  „U majoritních samců se vyskytuje „fighting“ strategie, také nazývaná 
„guarding“ strategie. Vlastnění rohu je pro toto chování skutečně výhodné (Moczek a 
Emlen 2000))“ na straně 32 atp. Tyto chyby se sice standardně vyskytují ve 
studentských pracích, obvykle je to dáno spěchem, ve kterém se práce 
vypracovává, nicméně v předkládaném textu je podobných chyb již přespříliš. Tato 
skutečnost mrzí o to více, že při několika vzájemných konzultacích studentka 
prokázala že má do problematiky vhled a dokázala se orientovat v nastudované 
literatuře. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Po dvou k obhajobě nepřipuštěných pokusech, dokázala studentka Kateřina 
Kněnická odevzdat text, který má všechny náležitosti k tomu, aby mohl být 
obhajován v rámci bakalářského řízení na katedře zoologie PřF UK.  BP sumarazuje 
typy sexuálního dimorfismu u jednotlivých skupin listorohých brouků a podrobněji 
rozebírá faktory, vedoucí k úspěšnému páření. Pro mne nepochopitelně však 
studentka (i přes předchozí domluvu) začala BP vypracovávat velmi pozdě, což se 
logicky projevilo jak na obsahové tak i na jazykové stránce věci. Nebýt této 
„nerozumnosti“ mohla, vzniknout velice pěkná rešeršní práce (Studentka při 
konzultacích prokázala, že se v problematice orientuje).  
Jsem přesvědčen, že přes uvedené výtky si práce zaslouží být zařazena do procesu 
obhajob. Hodnocení BP bude však závislé na způsobu obhajoby.  
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta:  
 

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

 výborně    velmi dobře    dobře (pouze v případě adekvátní obhajoby)   
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, Viničná 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. 
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