
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. 

Datum: 26.5.2016 

Autor: Alena Šilhavá 

Název práce: Biogeografie arachnofauny Alp 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo vytvoření souhrnného přehledu o rozšíření fauny jednotlivých řádů 
pavoukovců v Alpách, přičemž hlavní důraz byl kladen na endemické druhy v této 
oblasti.  
 

Struktura (členění) práce: 
Práce obsahuje několik úvodních obecnějších kapitol (subkapitol) shrnujících 
charakteristiku a faktory ovlivňující diverzitu studované oblasti. Následují kapitoly se 
již věnují rozšíření jednotlivých řádů pavoukovců (štíři, štírci, štírenky, sekáči, 
pavouci) a autorka se snaží o jejich členění, aby byl text lépe přehledný (podle 
čeledí či v případě pavouků podle geografických oblastí). Celkově struktura práce 
odpovídá standardnímu členění bakalářských prací. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka využila 131 relevantních literárních zdrojů, které cituje standardním 
způsobem a v seznamu literatury je uvádí jednotně. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Jedná se pouze o literární rešerši. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Celková formální i jazyková úroveň práce je dobrá, i když se na některých místech 
autorka neubránila určitým formulačním neobratnostem. Oceňuji zejména doplnění 
textu o mapky rozšíření, které v několika případech nejsou pouhým zkopírováním z 
původních článků, ale obsahují i doplněná data z dalších zdrojů. Umožňuje to lepší 
představu o celkovém rozšíření uvedených skupin. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Bakalářská práce splnila zadané cíle. Autorce se podařilo shrnout znalosti o 
rozšíření jednotlivých řádů pavoukovců v Alpách a dle možností i zjistit, které faktory 
diverzitu a rozšíření jednotlivých skupin nejvíce ovlivňují. Alena Šilhavá  pracovala 
samostatně, aktivně vyhledávala potřebnou literaturu a průběžně své výsledky 
konzultovala se školitelem. S finální podobou bakalářské práce jsem jako školitel 
spokojen. 
 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 

 


