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Posudek na bakalářskou práci 
 

 
  oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
                                       Vladimír Vohralík       

Datum: 
                                      5. 6. 2015 

Autor: 
                        Veronika  S t a n k o v á 

Název práce: 
                    Ekologické a fylogenetické vlivy určující variabilitu v typu růstu u amniot 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel), ale 
  obsahuje také vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
    Práce podává přehled faktorů, které mohou ovlivňovat růst živočichů. Je 
diskutována především problematika ukončeného vers. neukončeného růstu. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
   
     Práce obsahuje úvod, dále 10 kapitol věnovaných různým aspektům růstu 
živočichů, kapitola diskuse sice schází, ale diskuse je zčásti obsažena v kapitole 
„Závěr“. Dále je zde obsáhlý seznam literatury a dvě přílohy.   
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
   
   Seznam literatury je  velmi obsáhlý (9 stran) a obsahuje téměř výhradně 
elektronicky dostupné zdroje.  Pokud by autorka použila také starší práce z konce 
20. stol,, které jsou zatím dostupné jen v tištěné podobě, našla by řadu dalších 

užitečných podkladů pro svoji studii (např. Klevezal, G.A. 1996. Recording 
structures of mammals: determination of age and reconstruction of life  
history. Rotterdam: A. A. Balkema, 274 pp.). 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
   V příloze č. 2 je fylogenetický strom, který ukazuje jak se u jednotlivých zástupců 
ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců vyskytuje ukončený, resp. neukončený typ 
růstu. Výsledky jsou pak stručně zhodnoceny v kapitole Fylogenetické vlivy. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
   Formální úroveň práce je solidní,  obrazová dokumentace dostačuje dannému 
účelu.  V práci je však řada neobratných formulací, které někdy ztěžují pochopení 
textu. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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    Cílem práce bylo podat přehled hlavních faktorů ovlivňujících růst živočichů a 
zjistit, zda se jednotlivé skupiny obratlovců  liší na základě ukončeného resp. 
neukončeného růstu.  Tento cíl byl v zásadě splněn. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 1.  Proč je v názvu práce uvedeno, že se jedná o růst u amniot, když autorka v práci 
analyzuje typ růstu ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Vhodnější název by 
snad byl typ růstu u obratlovců ? 
 
 2.  Má autorka jasno v tom, které skupiny živočichů patří mezi Amniota ? Např. na 
str. 16 v 2. odstavci píše: „Haversův systém je charakteristickým znakem pro 
amniota, dále pro většinu obojživelníků a některé plazy.“ Nepatří snad plazi také 
mezi Amniota ? 
 
 3. Mohou se růstové křivky opravdu zmenšovat, jak autorka píše v 2. větě na str. 9 
?  
 
 

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

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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