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Posudek na bakalářskou práci 
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Autor: Matyáš Patlevič 
 
Název práce: Vznik a evoluce křídel u hmyzu 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem práce je podat ucelený pohled na současný stav vědění v otázce 
původu křídel u hmyzu, a to jak z hlediska morfologického, tedy z jakých tělních 
částí mohla křídla vzniknout, tak i z pohledu evolučního, tedy proč se křídla vlastně 
vyvinula do současné podoby a jak se mohla postupně vyvinout schopnost letu u 
této skupiny organismů. Autor se snaží ukázat na přednosti i nedostatky jednotlivých 
teorií a hypotéz, které se danému tématu věnují, a hledá vztahy mezi nimi. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna logicky, krom úvodu do problematiky a závěrečného zhodnocení 
dosažených výsledků obsahuje jádro, které můžeme rozdělit do dvou hlavních celků. 
Autor se otázce vzniku a evoluci křídel věnuje nejprve z pohledu výhodnosti, 
adaptace a evoluce, následně pak prochází téma morfologického původu hmyzího 
křídla. Toto členění je samozřejmě do jisté míry umělé, protože obě části se 
nezbytně prolínají a doplňují, ale autor si je této skutečnosti vědom a uspokojivě toto 
dělení obhajuje.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci bylo použito celkem 76 literárních zdrojů, citace jsou v průběhu textu 
používány řádně, všechny práce citované v textu jsou bezchybně uvedené 
v seznamu literatury a naopak. Autor prokázal schopnost správně a kriticky pracovat 
se základní vědeckou literaturou. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší, neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková úroveň práce je dobrá, informace jsou podány jasně a srozumitelně, text 
obsahuje jen naprosté minimum překlepů či méně jasných formulací. Původní 
ilustrace z citovaných prací jsou v práci používány ve vyvážené míře, text působí 
vyrovnaným dojmem. Po formální stránce nemám co vytknout.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Ač se práce rozsahem neřadí k nejdelším, rozhodně to neubírá na kvalitě jejího 
obsahu, který je informačně bohatý. Autorovi se dle mého soudu podařilo 
vytyčených cílů zcela uspokojivě dosáhnout a po všech stranách splnit požadavky 
kladené na tento typ prací. Práce může sloužit jako vhodná přehledová studie 
k dané problematice i jako základ k autorově budoucí činnosti, bude-li se tématem 
zabývat i nadále. Vřele proto tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a 
kladnému přijetí odbornou komisí.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
V rámci textu de facto nenacházím žádný výraznější problém, nejasnosti či 
rozporuplná tvrzení, proto jsou mé připomínky opravdu jen drobnými dodatky, 
doporučeními či otázkami k  zamyšlení.  
1) Úvod by mohl být pojat trochu obšírněji, s hlubším teoretickým podkladem k dále 
probírané problematice. Autor se zde mohl věnovat například otázce, zda křídla 
vznikla v evoluční historii hmyzu pouze jednou; tato informace je pouze zmíněna 
v úvodu třetí kapitoly.  
2) str. 13 – po přečtení kapitoly 2.3 – Termoregulační teorie bych se rád zeptal, jak 
je to s termoregulací u hmyzu, zda se opravdu řadí mezi endotermní živočichy, jak 
autor uvádí?  
3) poznámka k členění textu – nebylo by přece jen z hlediska struktury textu 
opodstatněnější, kdyby se autor nejprve věnoval morfologickému původu křídla, a 
teprve následně přistoupil k teoriím vysvětlujícím další evoluční výhody vzniku křídla 
a schopnosti letu u hmyzu?  
4) Kapitola 3. 4. (Fúzní teorie) je vzhledem k nastíněnému významu možná až 
zbytečně stručná. Snad by zasloužila drobné rozšíření, popřípadě doplnění o další 
práce, které na problematiku vzniku hmyzího křídla pohlížejí z perspektivy evoluční 
vývojové biologie (Evo-Devo), například Clark-Hachtel et al. (2013). PNAS, v110, 
16951–16956. 
5) Narazil autor při svém studiu také na nějaké obskurnější a méně pravděpodobné 
hypotézy o vzniku křídel u hmyzu, jako například prostřednictvím makromutací ve 
smyslu tzv. nadějné obludy (hopeful monster)? A případně co si autor myslí o 
možnosti, že by takovým mechanismem mohla vzniknout takováto adaptivní 
vlastnost? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 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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