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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 práce bylo shrnout poznatky o diverzitě sladkovodních blešivců obývajících 
povrchové vody a o procesech, které tuto diverzitu ovlivnily. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je strukturována logicky a přehledně. Nejprve jsou shrnuty základní poznatky 
o blešivcích včetně jejich systematiky a fylogeneze, následují kapitoly o původu 
skupiny a místech největší radiace sladkovodních blešivců v historii (ve starobylých 
jezerech). Nakonec se práce zaměřuje na rod Gammarus, kterému se studentka 
bude věnovat i v navazující magisterské práci.  
 
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 citováno celkem 92 prací. Nepřímých citací je jen malý podíl a celkově 
citované práce bohatě pokrývají danou problematiku. Zahrnuté jsou starší i 
nejnovější práce a už samotný seznam literatury tak může sloužit jako dobrý zdroj 
pro další zájemce o blešivce a zejména jejich evoluci a fylogenezi. 
 
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): 
 
Obrazová dokumentace je v práci zastoupena bohatě. Většinou se jedná o výsledky 
molekulárních analýz, řada z nich byla autorkou upravena tak, aby ukázala citované 
skutečnosti. To velmi oceňuji, ale zároveň je v práci fylogenetických stromů poněkud 
příliš, často obsahují i informace nepotřebné k vysvětlení textu, a čtenář je tak 
luštěním stromů chvílemi unaven. Celkově je ale obrazová dokumentace 
nepochybně na nadprůměrné úrovni. 
Jazyková úroveň je také dobrá, překlepů nebo jiných chyb je velmi málo. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Studentka pečlivě shromáždila literaturu a sepsala velmi 
čtivý text. Nejvíce oceňuji, že s informacemi z literárních zdrojů pracovala analyticky 
a každá kapitola má tak jasnou myšlenkovou linii. Práci doporučuji k přijetí. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
K práci nemám závažnějších připomínek a i následující otázky jsou spíše 
k zamyšlení než pro upřesňování toho, co v bakalářské práci zaznělo. 
 
1. Uvádíte, že pradávné osídlování pevninských vod je připisováno blešivcům 

z čeledi Crangonyctidae, kteří se v současnosti vyskytují převážně 
v podzemních vodách. Proč tomu tak je?  

 
2. Zejména pro zástupce čeledi Gammaridae existuje již nyní velké množství studií 

využívajících molekulární údaje. Pokoušel se někdo navrhnout pro tuto skupinu 
molekulární hodiny? A pokud ne, mohla byste z přečtené literatury navrhnout 
systém, který by k tomu mohl posloužit? 

 
3. Ačkoli mají blešivci nízkou schopnost disperze, konkrétní oblast ohraničenou 

nějakými migračními bariérami osídlit dokážou. Jakým způsobem tedy migrují a 
jakými mechanizmy mohou osídlit nové lokality, jedná-li se například o druhy 
osídlující izolované habitaty jako jsou tůně, prameniště a další podobné lokality? 

 
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. 


