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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…) 
Shrnout poznatky o výskytu asexuálního rozmnožování a jeho mechanismy u plazů. 

Struktura (členění) práce: 
Logické, odpovídající tématu. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano, ano. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
- 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Vše v pořádku. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce měla původně větší ambice, měla též nepřímo otestovat možnost častějšího 
výskytu fakultativní asexuality u plazů než je uváděno pomocí literárních dat o 
paternitě. V průběhu však začalo být jasné, že zahrnout i tuto část by bylo nad síly 
autorky i nad povolený rozsah bakalářských prací a dohodli jsme se ji vynechat. 
Přesto jsem jako školitel s prací a Bářiným přístupem k jejímu vzniku spokojený. 
Naše konzultace se týkaly zajímavějších teoretických aspektů asexuality a studentka 
přicházela s netriviálními vhledy do této problematiky, která ji jak je vidno zaujala. 
Dokázala sepsat originální pečlivě vypracovaný text, který může sloužit jako velmi 
dobrý úvod do tajů plazí asexuality a naznačuje potřebný směr budoucího výzkumu 
této oblasti. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
- 

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) do SISu, případně zasílá v elektronické podobě na 
lukas.kratochvil@natur.cuni.cz a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


