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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…) 
 

Prvním z deklarovaných cílů je zpracování historického výzkumu blešivců na našem 
území. Druhý cíl práce vychází ze skutečnosti, že publikace o rozšíření blešivců na 
území ČR pochází z roku 2005 a tudíž neposkytuje informace o aktuálním stavu této 
fauny u nás. Autorka se proto rozhodla tyto informace získat z nejnovějších dílčích 
studií a dat z monitoringu, a doplnit je u jednotlivých druhů o poznatky o jejich 
ekologii, habitatových preferencích a areálech výskytu.  Jako třetí cíl si autorka 
vytýčila popsat změny v druhovém složení blešivců a navrhnout faktory, které 
k těmto změnám vedly. 
 
Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je vhodná a logická.  
Kapitola 2 Biologie blešivců se věnuje pouze morfologii této skupiny a název je proto 
trochu zavádějící. Dle obsahu měla mít spíše název Morfologie blešivců, neboť zde 
nejsou  popsány, byť obecněji pro celou skupinu, ani životní cykly a strategie 
blešivců, ani jejich role ve vodních ekosystémech. Tyto informace se objevují 
v úvodu kapitoly o historickém výzkumu blešivců v ČR, zařazení do předchozí 
kapitoly o biologii blešivců by bylo vhodnější. Kapitoly k jednotlivým taxonům 
představují ucelený a vyčerpávající přehled o jejich ekologických nárocích, 
původním výskytu i současném výskytu v ČR (doplněno o mapy). Následná kapitola 
Fauna blešivců ČR je plnohodnotnou diskuzí  o možných faktorech, které mohou 
limitovat nebo naopak podpořit rozšíření blešivců na našem území (rostoucí teploty 
toků a jejich vysychání a s tím související změny v saturaci kyslíkem a kvality vody 
v tocích, přirozený výskyt preferovaných substrátů). 
 
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 použito úctyhodných a zcela relevantních 173 citací, z toho je domácích 
pouze 26 a 6 přiznaných sekundárních citací. Očima autorky tedy prošlo 140 
zahraničních článků či knižních kapitol!  Forma citací je až na výjimky jednotná 
(někde nejsou názvy časopisů kurzívem). 
Dvě citace uvedené v seznamu literatury nebyly v textu uvedeny (Heckes et al, 1996 
a Spandl 1924). 
Na str. 33 chybí u citace Lipták et al. (2012) název časopisu. 
Na str. 2, odst. 3 je chybná citace: Lellák (1985) – správně Lellák et al. (1985). 
Na str. 9 citace u mapy ČHMÚ: chybná citace ČHMÚ 2016 – správně ČHMÚ 2016a. 
Na str. 10, odst 1 a odst 5: chybně Karaman et al. (1977b) – správně Karaman and 
Pinskter 1977b. 
Na str. 13, odst. 2: chybně Maltby et al. (1995) – správně Maltby (1995). 
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky, je literární rešerší. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je čtivá, ačkoli působí stručně, nikterak jí to neškodí. Jazyková úroveň 
psaného odborného textu odpovídá zkušenostem bakalářského studenta. Text je 
prost závažných gramatických či pravopisných chyb (dnes spíše výjimka). 
Text je doplněn dvěmi tabulkami, jedním obrázkem (chybí číslování) a 11 převzatými 
mapami, což text vhodně doplňuje a zpřehledňuje.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce představuje ucelený přehled epigeických blešivců vyskytujících se na území 
ČR s velmi podrobnými informacemi o jejich ekologických nárocích. Tyto informace 
jsou esenciální pro predikci jejich dalšího šíření v našich tocích. Čtenář je vhodně 
uveden do problému krátkou kapitolou o historii výzkumu blešivců na našem území 
a naopak na závěr autorka nabízí úvahy o možných faktorech, které v budocunu 
mohou ovlivňovat další distribuci blešivců. Vytčené cíle byly zcela naplněny. 
 
I přes  opravdu drobné nedostatky zmíněné výše, je práce velmi kvalitní a splňuje 
požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji jako podklad 
k udělení titulu Bc.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Kromě výtky k obsahu kapitoly Biologie blešivců mám ještě jeden postřeh. V Úvodu 
si autorka vytyčuje cíle a v nich zmiňuje použití dvojích map výskytu zájmových 
druhů – mapy z monitoringu, které poskytují dostatek záznamů a mapy na základě 
záznamů odborné veřejnosti.  
V textu se pak opravdu objevují obě mapy u každého taxonu s citací: mapy AOPK a 
mapy databáze Arrow. Co mi chybí, je zmínka, která mapa je která (neobeznámený 
čtenář netuší). Také bych uvítala nějaké přiblížení toho, jak vzniká mapová základna 
AOPK, zda je na založena na dobrovolnosti vkládání nálezů odbornou veřejností, 
nebo AOPK sama vkládá nálezy podle publikovaných prací. Stejně tak něco víc o 
státním monitoringu – jak tato data vznikají, kdo je vlastně sbírá, jaké má monitoring 
nevýhody v porovnání s nálezy zapálených vědců.  
 
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. 


