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Název práce: Efektivita a využití různých metod studia společenstev nočních motýlů 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předložená práce si klade za cíl shrnout různé metody studia a sběru nočních 
motýlů se zvláštním zřetelem na lákání pomocí různých světelných zdrojů. Hlavními 
závěry práce mělo být srovnání využitelnosti konvenčně užívaných metod pro různé 
typy kladených otázek. Práce také měla kriticky zhodnotit současný stav poznání, 
odhalit jeho mezery a navrhnout nejurgentnější cíle metodologického výzkumu. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářská práce je standardně strukturovanou rešerší. V úvodní části stručně 
nastiňuje, proč je vůbec výzkum společenstev nočních motýlů zajímavý a potřebný, 
následuje soupis cílů rešerše. Další tři strany textu poměrně plytce a nekonkrétně 
představují noční motýly, jejich roli v ekosystémech, potravních sítích a v biologii 
ochrany přírody. Následuje přehled konvenčně používaných metod sběru dat i 
s příklady jejich užití, shrnutím výhod a nevýhod a rešerší dostupných 
metodologických studií zabývajících se jejich efektivitou. Tuto kapitolu považuji za 
nejzdařilejší jak strukturou, tak obsahem. Následuje stručné, ale vzhledem k cílům 
rešerše dostatečné představení vnímání světla motýly. Další tři kapitoly se věnují 
různým metodám lákání motýlů pomocí světelných zdrojů. Lucie zde čerpá 
z nadstandardního množství literárních zdrojů, textu však chybí jasná struktura, 
místy je až chaotický a chybí mu jakákoliv ústřední linka. Chtělo si to lépe promyslet 
celkovou strukturu textu. Následuje shrnutí tezí z předchozích kapitol a závěr, který 
je však pouze stručným výtahem ze shrnutí. Z práce je tak poměrně dobře vidět, 
kterými částmi autorka začala a věnovala jim také nejvíc času, a které vznikaly až s 
„deadlinem“ v zádech. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno zhruba 80 zdrojů, pouze dva jsou sekundárními citacemi. 
Relativně malý podíl prací tvoří obecné práce, v převážné většině jde o 
metodologické studie. Celkově Lucie samostatně dohledala mnohem více prací, než 
jsem předpokládal, že bude možné, a to od drobných srovnání v lokálních 
bulletinech, až po rozsáhlejší komparativní v předních entomologických a aplikovaně 
ekologických časopisech. V textu jsou studie citovány převážně vhodně, autorka se 
většinou důstojně poprala i s kombinací různých prací na podobná témata, ovšem 
se zcela odlišnou metodikou. Práce tak není pouhým výčtem výsledků jednotlivých 
studií, jak se u podobných rešerší často stává.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce práce kulhá a zejména na některých částech je dobře vidět, 
v jakém shonu byly dopisovány. Text je místy těžkopádný, věty často komplikované 
a s poměrně hojnými novotvary a nepoužívanými, špatně srozumitelnými 
formulacemi. Podobných nedostatků naštěstí není tolik, aby to snižovalo 
srozumitelnost textu, občas to ale při čtení ruší. Naprosto tristní je formátování 
referencí, které se nedrží žádného standardu. Podle formátu předpokládám, že bylo 
z velké části manuálně zkopírováno z Google Scholar se všemi nekonzistencemi, 
chybami a dalšími nedostatky, a dále neupravováno. V tomto případě to již bude 
nadšenému čtenáři silně ztěžovat dohledání dalších zdrojů informací. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Lucie v práci úspěšně shrnuje, srovnává a hodnotí konvenční metody sběru dat o 
společenstvech nočních motýlů, i když u některých aspektů lákání na zdroj světla 
místy zmateně. O třetím vytčeném cíli však není kromě úvodní kapitoly v práci ani 
zmínka, čtenář se vůbec nedozví, kam by měl další metodologický výzkum 
směřovat. To výrazně snižuje kvalitu jinak relativně kvalitní rešeršní práce. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Ač nejsem oponentem, rád bych se při obhajobě dozvěděl, nakolik se Lucka 
zamyslela nad mezerami ve znalostech metod výzkumu společenstev nočních 
motýlů a jejich zaplněním dalším výzkumem. Podle toho se i rozhodnu, zda navrhnu 
zatím zvažovanou „dvojku“. 
 

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. 


