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Název práce:
Kvartérní hmyz a jeho význam pro zoogeografii, paleoklimatologii a paleoekologii
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Předložená práce představuje literární souhrn o studiu hmyzích subfosílií z kvartéru.
Právě výzkum fauny a flory z pleistocénního a holocenního záznamu je v současné
době silně akcentován v souvislosti se změnami prostředí a klimatickými oscilacemi.
Hmyz je jednou z poměrně dobře prostudovaných skupin v rámci Evropy a poskytuje
tak u řady druhů tížené informace o jejich rozšíření, klimatických a habitatových
preferencích. Tato práce má poukázat současně na používané metody studia
kvartérního hmyzu jako např. MCR společně s konkrétními příklady druhů a jejich
změnami rozšíření. Autor se zhostil rešerše se zájmem a jeho práce je prvotním
shrnujícím příspěvkem k tomuto tématu u nás.
Struktura (členění) práce:
Práce má standardní strukturu zahrnující stručný úvod s vymezením kvartéru a
historických souvislostí, metody sběru a identifikace vzorků, význam pro
zoogeografii, paleoklimatologii a paleoekologii s příklady provedených studií. Závěr
shrnuje význam studia hmyzu v kvartéru.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Seznam literatury odráží většinu klasických i nejnovějších prací k tématu a čítá
celkem 6 stran. Zvolený formát citování je jednotný až na drobné výjimky (např. The
Coleopterists Bulletin není kurzívou) stejně jako odkazy v textu.
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 slušné úrovni a obrazové přílohy vhodně doplňují
textovou část. Legenda k převzatým obrázkům a tabulkám vždy uvádí primární
zdroj. Autor se v textu dopustil několika drobných překlepů, ale celkově je jejich
počet nízký. Z hlediska zvolené formy působí některé pasáže příkladů až příliš
faktografickým výčtem a autor se mohl pokusit o jejich lepší propojení a vytvoření
tak poutavějšího příběhu pro čtenáře.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce je skutečně prvotinou autora dokládající jeho schopnost vyhledávání a
excerpce faktů z cizojazyčné odborné literatury na dané téma. Sám bych očekával
ještě širší záběr v rámci kapitol příkladových studií, ale objem prostudované
literatury je určitě relevantní a odpovídající požadavkům na BP. Průběh přípravy
práce nebyl bezproblémový, nicméně zde musím vyzdvihnout zájem autora o
problém a řadu konsultací v průběhu přípravy celé práce. Výsledkem je opravdu
slušná literární rešerše na dané téma a doporučuji její kladné přijetí.
Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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 241 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.

