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Název práce: Evolution and biogeography of flea beetles (Coleoptera: 
Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini) 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je rešerše publikovaných prací zaměřených na evoluci dřepčíkovitých 
brouků a dle původního zadání práce měla obsahovat tyto části: 
- Základní charakteristika dřepčíků, jejich postavení v systému, fosilní záznam. 
- Mapování vybraných znaků (morfologie, rozšíření, živné rostliny) na existující 
fylogenetický strom (Ge et al. 2012) a shrnutí zajímavých evolučních aspektů. 
- Nástin možností výzkumu evoluční historie dřepčíků. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do tří oddílů, týkajících se systematiky dřepčíků, evoluce 
vybraných komplexů znaků (morfologie, hostitelské rostliny, cytogenetika) a 
biogeografii. Každý oddíl obsahuje shrnutí známých poznatků o jejich obecné 
zhodnocení a diskuzi a ve většině případů také kritický rozbor daného tématu či 
formulaci vlastních hypotéz. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V rámci zpracovávaných témat jsou použité zdroje poměrně vyčerpávající, není mi 
známa žádná publikace s výjimkou zcela recentně publikované práce (Nie et al. 
2017), která vyšla pár dnů po odevzdání bakalářské práce. Ta bude po domluvě se 
mnou reflektována při obhajobě.  
K správě a formátování citací student použil automatický citační software 
(Mendeley), což mu ulehčilo práci, na druhou stranu ale i odhalilo slabiny tohoto 
postupu, se kterými se student vypořádal jen částečně. Část problémů půjde vyřešit 
v budoucnu lepší optimalizací nastavení použitého programu (pokud teda neberu 
v potaz možnost dodělávat tyto věci ručně, což je trošku proti logice použití citačního 
softwaru).    
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Jediným „vlastním“ výsledkem je namapování rozšíření jednotlivých taxonů na 
fylogenetický strom z práce Ge et al. 2012 pomocí programu Mesquite. Výsledek je 
krátce diskutován a zhodnocen. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Z pohledu školitele je práce na vysoké úrovni, mohu-li soudit ze srovnání 
s bakalářskými pracemi, které jsem viděl loni a předloni, přímé srovnání nemám, 
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protože Albert je teprve můj druhý Bc. student.  
Student se rozhodně velmi zdařile zorientoval v dostupné literatuře a v rámci témat, 
která do práce zahrnul, vytvořil kvalitní syntézu známých poznatků. Trošku mě mrzí, 
že část původně diskutovaných podtémat student nakonec nezahrnul (larvy, 
fylogenetický strom s namapovanými živnými rostlinami). Jedním (ale ne jediným) 
z důvodů byl limit na maximální počet stran práce, který se student rozhodl striktně 
dodržet přes mé přesvědčování to zas tak striktní příkaz není. Toto jeho rozhodnutí 
respektuji, protože pravidla se mají dodržovat, byť mi v tomto případě tento 
stránkový limit přijde nesmyslný a v případě schopných studentů kontraproduktivní – 
to je ale problém univerzity, nikoliv obhajujícího studenta. 
Jediným problémem, který tím pádem mohu zmínit, je občas příliš květnatý a 
neformální styl psaní - zde se jasně ukazují dobré popularizační schopnosti 
studenta, pro úspěšnost svých budoucích vědeckých textů ale bude muset lépe 
natrénovat čtivý, ale zároveň stručný a informačně více „nabitý“ styl. Některé 
kapitolky zejména ke konci práce také trošku trpí tendencí studenta tvořit složité 
hypotézy pouze s minimem vstupních dat (což je ale obecný problém, když se řeší 
evoluce čehokoliv jiného než obratlovců). Dostatečná fantazie a intelekt k tvorbě 
hypotéz je rozhodně velké pozitivum studenta, jen je ho třeba skloubit se schopností 
obstarat si k vytvoření (a následně otestování) těchto hypotéz dostatek dat – v Bc. 
práci na to není moc prostor a očekávám, že tuto schopnost student ukáže v rámci 
své navazující magisterské práce. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila zadání a je velmi zdařilou počáteční rešerší k problematice, takže ji 
rozhodně 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: 
 
 
 
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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