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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce bylo shrnout taxonomii a fylogenezi problematické skupiny jasoni 
(Parnassiinae). Dále se práce zabývala biogeografií a vnitřním členěním několika
variabilních taxonů s rozsáhlým areálem.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna standardně, po kapitole Introduction následuje pět kapitol 
zabývajících se diverzitou a evolucí jasoňů na různých úrovních. Text je zakončen 
kapitolou Conclusions.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Ano, zcela.

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):

Práce je na vysoké, podle mého nadstandardní, úrovni.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Vzhledem k tomu, že Dr. O. Kaman již v minulosti absolvoval všechny stupně 
vysokoškolského studia a že je to entomolog s hlubokým zájmem o obor, nelze se 
divit, že jeho bakalářská práce je velmi zdařilá. Je potřeba zmínit, že je psána 
kvalitní angličtinou, což na naší instituci není samozřejmost. O. Kaman prokázal 
hluboký vhled nejenom do taxonomie jasoňů, noční můry řady entomologů, ale i do 
fylogenetických metod a ve své práci se dokázal kriticky vyjádřit ke zfušovaným 
analýzám v některých publikacích. Jeho práci srdečně doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

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

výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:
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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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