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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…) 
 
Cílem předkládané bakalářské práce bylo shrnout manipulativní změny v chování 
hostitelů vyvolaných pomocí hormonů parazitů nebo samotného hostitelského 
organismu. Vzhledem k šířce tématu byla práce zaměřena na behaviorální 
manipulace hmyzu. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Kromě úvodu, závěru a seznamu literatury je práce logicky členěna do dalších čtyř 
hlavních kapitol představujících literární rešerši. 
První z nich uvádí důležité vymezení pojmů dále používaných v textu práce. 
Následující kapitola vysvětluje změny v hostilském fenotypu vyvolané parazitem, 
vymezuje kritéria adaptivních manipulací a na řadě příkladů ilustruje konkrétní 
mechanismy behaviorálních manipulací. 
Navazuje stručný popis endokrinní soustavy hmyzu a poté nejobsáhlejší kapitola 
zahrnující přehled příkladů behaviorálních manipulací u hmyzu regulovaných 
hormony. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité údaje pocházejí z relevantních zdrojů, jsou citovány standardním způsobem 
v dostatečném rozsahu. Citační styl je téměř jednotný, bohuhužel, navzdory využití 
citačního manažeru je možné několik prohřešků nalézt (např. nepoužití kurzívy u 
latinského názvu druhu). Rozsah prostudovaných literárních zdrojů byl vyšší, než 
výčet uvedený v seznamu použité literatury, který i tak čítal necelých sto literárních 
pramenů.  
 
 

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): 
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Formální úroveň práce je dobrá. Text je celkově srozumitelný, jen několik obratů je 
poněkud „kostrbatých“. Ani v průběhu konzultací se mi nalézt žádný překlep, což 
(snad) svědčí o tom, že si autorka text po sobě vždy pečlivě přečetla. 
Pro snazší orientaci v textu by bylo lepší mezi podkapitolami zvolit jinou vzdálenost 
odstavců. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bakalářská práce Hany Janů zcela splňuje stanovené cíle. Hana pracovala velmi 
samostatně, sama vhodně navrhovala kapitoly a jejich vnitřní členění. 
Literatury o behaviorálních manipulacích způsobených parazity je mnoho, avšak 
mechanismus manipulací mnohdy známý není. Hana proto prošla značné množství 
literárních zdrojů, aby našla hormonálně zůsobené manipulativní změny chování 
hostitelského organismu. 
Přestože byla práce zadána na začátku minulého akademického roku, na samotné 
psaní práce potom zbylo dle mého názoru ne zcela dostatečné množství času, 
stejně jako na odvíjející se konzultace. Možným nedostatkem práce je menší 
množství obecných informací, poznatky a fakta jsou (obvykle na příkladech) někdy 
uváděny v rychlém sledu za sebou, což místy působí až heslovitě. 
Kladně naopak hodnotím zejména již zmíněné množství pročtené literatury, 
samostatné vedení „linie“ práce, snahu proniknout i do znalostí o hormonálním 
systému hmyzu a vyvozování závěrů. 
Celkově práci hodnotím kladně a plně doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Otázky a další připomínky ponechávám na oponentovi práce a zkušební komisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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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. 
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