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Název práce:  Ztráty vody výparem u terestrických obratlovců. 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
   Práce shrnuje dosavadní poznatky o ztrátách vody výparem (EWL) u hlavních 
skupin terestrických obratlovců. Autorka také popisuje vztahy mezi ztrátou vody, 
termoregulací a metabolismem. Podrobněji se věnuje faktorům, které u jednotlivých 
skupin terestrických obratlovců ztráty vody omezují.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
   Práce obsahuje stručný úvod, přehled metod měření ztrát vody výparem u 
obratlovců a popisuje vztah EWL k hmotnosti a rychlosti metabolismu zkoumaných 
živočichů. Težištěm práce je rozbor situace u jednotlivých skupin terestrických 
obratlovců s ohledem na jejich stavbu těla, fyziologii, ekologii a některé etologické 
projevy.    
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
     Seznam literárních pramenů je obsáhlý (cca 70 citací).  Způsob jejich citování je 
v podstatě správný, občas je zde ale nejednotnost v psaní názvů časopisů. 
 
     Určitým nedostatkem je využívání internetových zdrojů, které mohou být 
průběžně měněny a proto údaje z nich převzaté později již nemusí být nalezeny. 
 
 

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): 
 
    Formální úroveň práce je  solidní, množství obrazové dokumentace je dostatečné. 
Text je stručný a je přehledně uspořádán. Občas se však vyskytují neobratné 
formulace.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
      Vytčený cíl – shrnout literární poznatky o ztrátách vody výparem u hlavních 
skupin terestrických obratlovců a diskutovat faktory, které tuto problematiku ovlivňují 
autorka splnila.  Některé méně podstatné nedostatky práce uvádím v následující 
rubrice. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1.  V práci mne poněkud překvapil Obr. 1. Opravdu jsou ztráty vody výparem kůží 
(CEWL) u plazů, včetně želv  podstatně vyšší než ztráty způsobené dýcháním 
(REWL) ?  Údaje byly převzaty z práce Randall et al. (2002). Nemohl jsem to 
bohužel zkontrolovat, protože tato práce chybí v seznamu literatury.  
 
2.  Podobně jsem v seznamu literatury nenalezl práci Martínek (2009), která je 
citována na str. 11. 
 
3. K citacím literatury mám i další poznámku. Pokud již jsou v práci citovány 
internetové zdroje – zde Macháček (Facebooková stránka Biomach), měla by být 
z seznamu literatury uvedena internetová adresa a také datum stažení citovaných 
informací, protože ty mohou být časem změněny nebo dokonce vymazány.  
 
4. Na str. 7  autorka uvádí, že ... „užovka Nerodia fasciata má zhruba třikrát nižší 
EWL (= celkové ztráty vody výparem) díky rozdílným lipidovým vrstvám 
v epidermis.“ Ale není zde uvedeno oproti čemu nebo komu jsou tyto ztráty nižší.  
 
5.  Obr. 5 na str. 9 by mohl být podrobněji popsán.  Odhlédnuto od nejasnosti u 
zkratky TEWL v textu pod obrázkem, by mělo být vysvětleno co znamenají svislé 
čáry u jednotlivých hodnot a proč jsou černé a bílé kroužky někdy umístěny na 
dolním a jindy na horním konci těchto čár.  
 
 

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, 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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