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Název práce: 
Diverzita sladkovodních epigeických blešivců 

 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 publikace věnující se diverzitě a evoluční historii blešivců 
obývajících povrchové pevninské vody (zejména v Palearktické oblasti) a 
vyzvednout hlavní faktory, jež ovlivnily diverzifikaci této skupiny. Práce měla být 
zaměřena zejména na publikace využívající molekulární metody. 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěnou literární rešerší. Na úvod jsou představeny cíle práce, 
velmi stručná charakteristika studované skupiny a její biogeografie, a zmíněny jsou 
rozpory mezi systematikou založenou na morfologických datech a molekulárně 
fylogenetickými pracemi. Následují pasáže zaměřené na nejdůležitější studované 
skupiny a druhové komplexy, a to jak v Palearktu, tak i v jiných oblastech světa.  
Práce končí krátkým závěrem shrnujícím klíčové faktory, jež diverzifikaci 
epigeických blešivců ovlivnily. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité zdroje jsou relevantní a vhodným způsobem citovány. Seznam literatury čítá 
cca 110 prací, desetina z nich jsou nepřímé citace, ale v těchto případech se 
obvykle jedná jen o doplňkové zdroje.  
Citování splňuje formální standardy, i když finální seznam citovaných prací trpí 
občasnými typografickými nedostatky. 
 

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 je poměrně čtivá a bez výraznějších formálních nedostatků (i když občasné 
typografické chyby se najdou). Po několika kolech mých připomínek se výrazně 
vylepšila z hlediska struktury i jazykové úrovně, což oceňuji.  
Text je vhodně doplněn několika obrázky převzatými z literatury, z nichž některé 
jsou pro potřebu práce upraveny a doplněny. To bylo nutné, bez obrazové 
dokumentace by mnohé pasáže byly jen těžko srozumitelné pro čtenáře neznalého 
původních zdrojů. Některé komplexní obrázky jsou však převzaty z originálních prací 
beze změny a obsahují řadu nepodstatných detailů, což může ztěžovat pochopení. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila zadané cíle, autorka nastudovala relevantní studie a získala přehled o 
tématice důležité pro navazující experimentální práci. Ačkoli by téma mohlo svádět 
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k formě „čtenářský deník“, autorce se podařilo poznatky o jednotlivých druhových 
komplexech a biogeografických oblastech propojit do čtivé podoby a v závěru 
vhodně shrnout. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


