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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 zadání práce bylo vytvořit přehled základních informací o charakteristických 
problémech výzkumu populační genetiky živočichů s parazitickou strategií. To 
zahrnuje jak metodické přístupy, tak především samotné populační studie, které by 
ukázaly na specifický přístup k výzkumu parazitů a jejich charakteristické vlastnosti.

Struktura (členění) práce:

Standardní.

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

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Z důvodů nedostatku času na vypracování práce, nedokázal student začlenit 
všechny připomínky školitele k formální stránce práce. Jsem ale celkem překvapen, 
kolik jich dokázal začlenit za několik málo dnů, které na práci zbývaly. Mnoho 
chybějících teček, čárek, či nadbytečných závorek je jistě způsobeno nedostatkem 
času na dotažení formální stránky práce.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Přestože jsem jako školitel měl trochu jinou představu, byť ne úplně konkrétní, práce 
ve výsledku přináší základní informace o populační genetice parazitů a způsobu 
jejich studia. Student v průběhu roku příliš nekomunikoval, a když jsem dostal první 
stránky textu, již nezbýval čas se nad obsahem hlouběji zamyslet. Předpokládal 
jsem, že se najde více publikací, které jasněji definují charakteristiky populační 
genetiky parazitických živočichů, které budou odrážet specifika jejich populační 
biologie. Nejsem si jistý, zda jsou parazitičtí živočichové natolik stejní, jako ti 
neparazitičtí, či autor nevyužil potenciál možných literárních zdrojů. Tuto otázku, 
případně jiné kritiky bych však raději nechal na oponentovi.
Otázky a připomínky oponenta:
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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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