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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
Šárka Kaňková 
Datum: 1. 9. 2016 

Autor:   Jana Benešová 
Název práce:  Vliv parazitů na pohlavní index 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo shrnout dosavadní poznatky týkající se 
odchylek pohlavního indexu a s tím souvisejícími mechanismy u různých druhů 
živočichů, přičemž hlavní pozornost měla být věnována odchylkám, které jsou 
způsobeny parazitací.  
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na Abstrakt, Úvod a dále na 4 hlavní kapitoly Příčiny změn 
pohlavního indexu, Parazitismus, Bezobratlí hostitelé a Obratlovci jako hostitelé. 
Dokument uzavírá oddíl Závěr a Seznam použité literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou citovány dostatečně a přehledně, formát citací je převážně 
jednotný. Autorka použila v rešerši relevantní údaje celkem ze 74 literárních zdrojů. 
 
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): 
Práce splňuje požadovaná kritéria na bakalářskou práci, jak po stránce rozsahu, tak 
i po stránce obsahové. Je psána srozumitelně, čitelně a přes široký záběr 
problematiky i vcelku přehledně. Dokument neobsahuje pravopisné chyby. Práce 
neobsahuje grafy ani tabulky. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Téma bakalářské práce je z vědeckého pohledu velmi zajímavé, má široké zaměření 
a zasahuje do mnoha vědeckých oborů (např. parazitologie, evoluční biologie, 
fyziologie). Zpracování tématu vyžadovalo od autorky práci s mnoha zdroji literatury 
z různých odvětví. Jana Benešová zpracovala svou práci samostatně, svědomitě a 
zodpovědně. V závěru práce rovněž prezentuje vlastní názor, nicméně vlastních 
analýz a zhodnocení by mohlo být obsaženo o trochu více. 
I přes velmi drobné výtky, autorka předložila kvalitní rešerši, která bude jistě 
přínosným zdrojem mnoha dalších výzkumů. Prokázala schopnost pracovat se 
zahraniční literaturou a splnila stanovené cíle práce.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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