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Název práce: 
 

 Mimeze korálovců a korálovek a přístupy Adolfa Portmanna 
 

 The Mimesis of Coral Snakes and King Snakes and the Approaches of Adolf 
Portmann 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je podat literární přehled o mimetických vztazích korálovců a korálovek 
a porovnat různé hypotézy z literatury a zejména přístupy Adolfa Portmanna. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má jasnou a přehlednou strukturu. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila pro svou práci relevantní zdroje, literaturu cituje správně 
v jednotném formátu, rozsah citované literatury je pro bakalářskou práci plně 
dostačující. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
V práci nejsou použity vlastní výsledky autorky. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je napsána čtivou a přehlednou formou, struktura kapitol je jasná a logická. 
Stylistické a vyjadřovací schopnosti autorky jsou výborné. Práce je doplněna o 
obrazovou přílohu. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka napsala přehlednou rešerši, v níž způsobile pracuje s různými zdroji, včetně 
literatury týkající se přístupů Adolfa Portmanna. Informace dokázala tvořivě spojit do 
přehledného textu a podala tak na dané téma relevantní přehled různých hypotéz a 
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z práce vyplývá, že problematice v celé její šíři dobře porozuměla. 
  
Práci psala i literární zdroje vyhledávala autorka samostatně, navštěvovala 
pravidelně konzultace, o problematiku projevovala osobní zaujetí a dodržela 
všechny dané termíny. 
 
Autorce bych vytknul mírné zanedbání některých nastíněných témat a hypotéz, 
relevantní literatury mohlo být v některých případech odcitováno víc, celkově to však 
práci na kvalitě příliš neubírá. 
 
V práci jsou několikrát citováni různí autoři, kteří zdůrazňují častou barvoslepost 
některých hadích predátorů. Bylo by lépe upřesnit, kteří predátoři jakých druhů hadů 
se tím myslí.  
 
Práci rozhodně doporučuji k obhajobě. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
Roman Figura 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
 

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) 
na e-mailovou adresu lucie.cermakova@natur.cuni.cz a jako 
Předmět/Subject uveďte Posudek bakalářské práce. 

 Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Katedra filosofie a dějin přírodních 
věd PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  
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