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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce bylo shrnutí dosavadní poznatků o evoluci, zejména o vnitřních 
fylogenetických vztacích jasoňů.

Struktura (členění) práce:

přehledná, tradičně pojatá, jednotlivé kapitolky na sebe navazují v přirozeném sledu…

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?

Ano, i když poněkud netradičně pomocí kombinace citace autora plus čísla uvedeného 
pak v přehledu literatury; dle mého soudu je příhodnější použít klasického styl (autor a 
rok uveřejnění; autoři pak v seznamu podle abecedy).

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

ano, autorově pozornosti doporučuji ještě práci Keyghobadiho et al. v Molecular 
Ecology ( 1999) (Influence of landscape on the population genetic structure of the alpine 
butterfly Parnassius smintheus (Papilionidae).

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formální úroveň textu včetně obrazové dokumentace je standardní; úroveň angličtiny,
v níž je elaborát vypracován je dle mého soudu přijatelná, pro mne srozumitelná, pro 
případnou publikaci by však byla nutná anglická korekce (v této souvislosti upozorňuji 
na nutnost souhlasu s reprodukcemi obrázků jejich autory či redakcemi příslušných 
periodik etc.).
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: Cíle práce byly dle mého soudu beze 
zbytku splněny, výsledkem je hutná rešerše na dané téma, která je po určitých 
úpravách publikovatelná a může sloužit jako příručka všem, kdo se o tuto skupinu 
zajímá.

Otázky a připomínky oponenta:

Připomínky konceptuální:
- uvítal bych na závěr práce stručný katalog druhů uvedené skupiny včetně synonymiky 
a rozšíření, což by umožnilo lepší orientaci v textu, zejména pro laiky v dané skupině.

Přípomínky formální:
- práce je celá koncipována jako anglicky psaný rukopis určený k uveřejnění - pak tedy 
i poděkování by mělo být anglicky a zařazeno až na konec textu; naopak z formálního 
hlediska pravidel pro bakalářské práce postrádám česky psaný abstrakt či souhrn;
- název práce: chybí zařazení do systému (Leidoptera: Papilionidae) [stejně jako v 
klíčových slovech];
- v klíčových slovech chybí geografické zařazení (např. Palaearctic region);
- v celém textu: dle mého soudu je lépe používat termín “nominotypical” místo “sensu 
stricto” (navíc se nepíše kurzívou ve spojení se jménem taxonu, který kurzívou být má).

Otázky:
– prosím autora, aby posluchačům blíže charakterizoval pojmy semispecies a 
subspecies obecně a v kontextu s danou skupinou (jasoni);
– studii jakého typu by vybral (případně by SI vybral) autor pro lepší osvětlení 
fylogeneze jasoňů?

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

x 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.
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  

(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
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