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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 2.9.2014 
 

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…) 
 
Cílem práce je shrnutí hlavních hypotéz o vzniku křídel u hmyzu a konfrontace 
argumentů pro a proti. Vznik křídel je klíčovou novinkou v evoluci hmyzu a stále 
nerozřešeným problémem entomologie rozdělujícím vědeckou komunitu. Autor se 
zhostil tohoto poměrně obtížného tématu se zájmem, ale z práce je také patrná 
časová tíseň při jejím dokončování. Na druhou stranu však nutno podotknout, že 
záběr této práce je široký - od klasických studií morfologických až po embryologické. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má standardní členění na úvod, evoluční a morfologické hypotézy, závěr, 
poděkování a seznam literatury. Úvod by mohl být, dle mého soudu, více 
konzistentní a s větším přesahem do historických souvislostí daného problému. 
Vyšší dělení práce na dva celky, tedy evoluční a morfologické hypotézy, by mohlo 
být oprávněně kritizováno vzhledem k vzájemnému prolínání. Naopak 
strukturovanost nižšího řádu zabývající se jednotlivými teoriemi je z mého pohledu 
zcela v pořádku.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou citovány jednotně podle normy ISO a jejich výčet je 
úplný. Tento způsob osobně nepovažuji za nejšťastnější z hlediska nadbytečnosti 
některých údajů běžně neuváděných. Nicméně, tento formát použité literatury je pro 
BP akceptován. Autor cituje většinu zásadních prací na dané téma, ale výčet není 
úplný. Postrádám některé novější práce úzce související s tématikou jako např. 
srovnávací studium basalní artikulace křídel a thorakálních svalů u jepic, vážek a 
pošvatek (Willkommen & Hörnschemeyer 2007, Willkommen 2009, aj.). Ze starší 
literatury pak chybí alespoň zmínka o práci Bocharová-Messer (1959). 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Bakalářská práce je klasickou rešerší bez vlastních výsledků. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je po formální stránce na standardní úrovni, obrazové přílohy vhodně doplňují 
textovou část. Počet drobných chyb a překlepů je poměrně nízký. Text práce je 
místy poněkud rozvláčný, jindy bych naopak uvítal větší rozvedení problému např. 
kapitola fúzní teorie. Jazykově je práce na dobré úrovni. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Navzdory vyřčené kritice některých partií a chybějícím literárním zdrojům se 
domnívám, že předložená BP jednoznačně splnila cíle a řešitel prokázal schopnost 
samostatného zpracování kvalitní rešerše excerpcí odborných cizojazyčných 
publikací. Zvolené téma nepatří mezi triviální vzhledem ke kombinaci různých 
metodických přístupů. Řešitel tak v průběhu přípravy práce projevil zájem a 
schopnosti orientace v problému a práci jednoznačně doporučuji ke kladnému přijetí.
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

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


