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Název práce:
Fytofágie jako alternativní způsob výživy larev blanokřídlých parazitoidů
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 fytofágním způsobu výživy larev v rámci
blanokřídlých parazitoidních linií (tzv. skupina Parasitoida). Práce mimo jiné řeší v
kolika případech a kolikrát ke vzniku této strategie došlo, včetně toho, zda jsou tyto
změny spojeny s evoluční či biogeografickou historií skupiny a zda jsou
doprovázeny nějakými morfologickými adaptacemi.
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna dle jednotlivých typů fytofágní výživy larev a obsahuje všechny
obvyklé části.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Literární zdroje použité k práci jsou myslím dostačující. Styly citování v textu se
místy mírně liší a obsahují drobné překlepy. Toho by se autorka pravděpodobně
vyvarovala, pokud by se od počátku nebála používat nějaký (i školitelem
doporučovaný) citační software.
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 vcelku dobrá, ale v některých pasážích by bylo lépe věty
jinak uspořádat, tak aby na sebe informace logičtěji navazovaly. Tu a tam se v práci
stále vyskytují interpunkční chyby (mnohé typy těchto chyb byly školitelem
v předchozích verzích násobně opravené).
Popisky některých obrázků nejsou dostatečně „vyčerpávající“.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Zadané téma bylo poměrně náročné, a jak je zjevné, jednotlivé potravní strategie
nejsou navzájem jasně oddělitelné. To velmi stěžovalo autorce pozici při psaní
práce. Navíc informace o potravních strategiích jsou často v literatuře zmíněny jen
okrajově a ne vždy dostatečně přesvědčivě podpořené. V současné podobě jsem s
prací docela spokojen, i když nutno přiznat, že její vznik nebyl úplně hladký a finální
verzi předcházela spousta verzí, na kterých bylo skutečně co zlepšovat.
Ale ani v této finální verzi se zcela nepodařilo odbourat některé části, které jsou hůře
čitelné, a podané informace by stálo za to lépe uspořádat. Pokud autorka hovoří o
velikosti dané taxonomické skupiny (například počet fytofágních druhů ku počtu
nefytofágních druhů ve skupině), bohužel již neuvádí, kolik druhů je konkrétně ve
skupině známo, a práci to tak v těchto pasážích posunuje do abstraktní roviny. Další
případné kritické připomínky však nechám na oponentovi.
Nicméně je ale na místě zmínit, že většina bakalářské práce Julie Böhmové je
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napsána kvalitně, celkově hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě.
Otázky a připomínky oponenta:
------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.

