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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Zvolené téma bakalářské práce a její cíle (rešeršní formou shrnout  základní metody 
sběru nočních motýlů s důrazem na metody využívající světelné záření, zamyslet se 
nad možnostmi jejich zdokonalení) jsou zvoleny vhodně a poměrně ambiciózně. 
 
Struktura (členění) práce: 
Celkově je text je členěn poměrně logicky, v rámci jednotlivých kapitol se však 
přehlednost poněkud vytrácí. Např. v kapitole 4.3.2 (potravinové návnady) jsou ve 
zvláštním odstavci uvedeny příklady 2 studií (Maicher et al., 2016; Yela a Holyoak, 
1997) bez jakýchkoliv náznaků jejich výsledků, které by čtenář vzhledem ke kontextu 
očekával (účinnost návnady v závislosti na počasí a měsíční fázi). V 7. kapitole o 
světelných zdrojích se přehlednost dále zhoršuje, hlavně díky mnohdy až příliš 
detailním metodologickým pasážím jednotlivých studií na úkor výsledků 
diskutovatelných v širším kontextu. Nebo v části o vysokotlakých výbojkách autorka 
začne například nečekaně popisovat fluorescenční zářivku, což technicky 
nezdatného čtenáře poněkud zmate. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Množství literárních zdrojů je dostatečné, autorka však zcela nerespektuje základní 
pravidla pro odkazy v textu a seznam literatury a to je hlavně jejich jednotnost. 
Formátování seznamu referencí (obzvláště u jmen autorů) se nebojím označit za na 
naprosto chaotické a uvádění konkrétních nedostatků je nad síly oponenta. 
Minimálně  5 v textu citovaných prací v seznamu referencí zcela chybí : Schauff 
(1986); Axmacher a Fiedler (2004); Bates et al., (2012); Hardwick, (1968); Jennings, 
(2008). Podobně odkazy v textu – nejasnosti v počtu spoluautorů (např. Trisnawati a 
Nakamura, 2008; Pinheiro et al., 2002), odkaz na práci Kim A Lee 2014 se v textu 
objevuje dokonce v třech různých podobách. Několik překlepů ve jménech autorů 
(např. Wallner et al. 1995) na přehlednosti rovněž nepřidá. Pro rešeršní formu 
bakalářské práce shledávám tyto nedostatky jako dosti zásadní. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Autorka měla věnovat mnohem větší péči editaci textu, který je plný do očí bijících 
pravopisných chyb (shoda podmětu s přísudkem). Opakovaně chybuje i v zápisu 
procent a fyzikálních jednotek (bez mezer). Pro motýláře jsou nepříjemné 



 Strana 2
opakované překlepy v českých názvech taxonů („vakonošcovití“, „blýskavka 
červicová“). Měla by ovládat i psaní jmen taxonů podle pravidel zoologické 
nomenklatury – názvy rodů a nižších  taxonomických jednotek píšeme kurzívou 
(Hemaris, Lymantria).  
Práce obsahuje 4 obrázky, poněkud nelogicky očíslované (1,6,3,4). V popisku k obr. 
6. Je zřejmě prohozena spektrální senzitivita motýlího oka a behaviorální reakce 
motýlů na konkrétní vlnové délky světla (graf je v rozporu s textem výše).  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Vzhledem k šíři studované problematiky podává autorka obstojný přehled 
kvalitativních i kvantitativních metod studia společenstev nočních motýlů. Z větší 
části však jde pouze o (poměrně detailní) popis jednotlivých studií bez zasazení 
výsledků do širšího kontextu; to však nemusí být nutně chyba autorky, protože 
publikované studie na toto téma jsou mnohdy díky různosti metodik a velkému 
množství možných světelných zdrojů jen obtížně porovnatelné. Získané závěry tak 
jsou dosti obecné a vágní, poslední cíl (návrhy vylepšení stávajících studií) tak 
zůstal zčásti nenaplněn. Velkým negativem práce je její stylistická a jazyková úprava 
a především odbytá práce se seznamem referencí a odkazy v textu, což je oblast, 
na které bude muset autorka do budoucna hodně zapracovat. Přes všechna 
uvedená negativa práci doporučuji přijmout jako podklad k obhajobě 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Protože mi v práci chyb ěl obecn ější kontext získaných poznatk ů, dovolím si 2 
otázky: 
 
Lze na základ ě publikovaných  informací uvést obecn ější doporu čení jaký typ 
světelného zdroje (vlnová délka, intenzita) použít pro  odchyt co nejv ětšího 
druhového spektra no čních motýl ů v podmínkách st řední Evropy (p říp. za 
jakých meteorologických podmínek)? 
 
Vracím se k chyb ějící informaci v kapitole o potravinových návnadách  – může 
být ú činnost potravinových návnad ovlivn ěna pov ětrnostními podmínkami 
nebo m ěsíčním svitem? A lze říci které taxonomické skupiny lze tímto 
způsobem lákat efektivn ěji?  
 
 
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 se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na lukas.kratochvil@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


