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Název práce:

Práce je Iiterární rešerší. Práce obsahuie v|astní vÝsIedk
CíIe práce (předmět rešerše, pr@
Předmětem BP by|a Iiterární rešerše, která se týka|a taxonomického postavení a
biologie druhu Cochlodina dubiosa, jehož poddruh C' d. corcontica Žije izo|ovaně
v Krkonošském národním parku a v k němu při|eh|ých ob|astech. Autoi si v prvním
oddí|u své BP dává za cí| shrnout dosavadní poznatky o koncho|ogii, anatomii
p-oh|avní soustavy a také bio|ogii druhu C' dubiosa s jeho poddruhy C.,d. dubiosa aC' d. corcontica ve srovnání s druhem C' laminata' Ve druhém oddí|u se autor
zaměři| na zpracování údajů, které získa| při novém výzkumu geografického
rozšíření endemického poddruhu C. d' corcontica' Tyto Údajó pos|ouŽřautorovi jako
kostra při detai|nějším výzkumu vbudoucnosti, kierý si 

-k|ade 
za cí| pro šuou

dip|omovou práci'

odpovídá formátu pro BP' BP má
mapových podk|adů, 2 očís|ovaných
autor uvádícelkem 25 odkazŮ'

Struktura (č|enění) práce:

celkem
tabulek

stran včetně 2
tabu|ky v|oŽené

ceIostránkových
v textu. V textu

Jsou pouŽité |iterárn í zdroje dostatečn
PouŽi| autor v rešerši re|evantní Údaje z|it.erárnícrr zorojů? J .

y B| jsou pouŽity |iterární zdroje, které dostatečně široce pokrývají problematiku,
které se autor věnoval. Práce jsou v textu aŽ na některé droóné ňeoósiatxy správně
citovány, nicméně pětina citovaných prací, znichž některé jsou stěŽejní,"chybí na
konci v Seznamu |iteratury. Jedna práce, která je v tisku, je v seznamu uvede na bez
názvu pouze se jmény autorů. Dvě práce, které jsou uvedeny V seznamu, mají
zavedeny indexy ,á,b.,.,'jak je obvyklé při citování více prací Iéhóž autora v jednom
roce, ale v textu je pouŽita pouze citace bez indexu.

Jsou získané vlastnívýs|edky nebo z

Formá|ní Úroveň práce (on'u.ouá

obrazová dokumentace a grafika má vysokou Úroveň. Jazyková Úroveň mánedostatky v nejednotném psaní originá|nrch |atinských názvů 
,a 

češtinizovaných
|atinských názvŮ anatomických struŘtur a na jedné straně v nejednotném psaníčeských ekviva|entů významných pohoří Evropy a originá|ních názvŮ pohoří
v původním jazyku na straně druhé.
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Sp|nění cílů práce a ce|kové hodnocení:

Autor zpracova| |iterární podk|ady pro SVou BP s neobvyk|ým zaujetím a nadšením a
cí|e, které si k|adl v rešeršním oddí|u, splni|. Shrnu| současné zna|osti o koncho|ogii,
anatomii poh|avních struktur a bio|ogii uvaŽovaných druhů a poddruhů do dobře
strukturovaných kapito|ek, ve kterých se |ze snadno a přeh|edně orientovat'
Druhý oddí|, ve kterém autor uvádí svá data a pozorování, přináší jiŽ speciÍický
poh|ed na prob|ematiku' které se chce věnovat i v budoucnosti. Během vegetačních
sezón 2005.6 shromáŽdil ve|ké mnoŽství materiá|u, které z větŠí části jiŽ zpracova| a
výs|edky zahrnu| do ucelených kapito|ek. Zde jsou největším přínosem jiŽ v|astní
zhodnocení, vycházející z nových výzkumů.
Co povaŽuji za nedostatky, jsou formá|ní chyby v psaní textu a jazykové úpravě,
které je nutno odstranit, především chybějícícitace v literárním Seznamu, sjednocení
cizích a |atinských jmen a názvŮ a odstranění nevhodných obratů a větných spojení'
Tyto nedostatky vyp|ývají z pochopitelné ma|é zkušenosti autora s psaním textů
větŠího rozsahu.
l přes tyto nedostatky hodnotím práci kladně a doporučujiji k obhajobě.

otázky a připomínky oponenta:

Připomínky k práci by|y již zmíněny v předchozích komentářích, zde jen jedna
otázka m etod i c ké ho r ázu:
Bude Se měnit metodický přístup při hodnocení početností popu|ací p|Žů při
získávání da|šího materiá|u pro studium biologie poddruhu Cochlodina dubiosa
corcontica vzh|edem k tomu, Že paIří mezi dendrofi|ní p|Že, u nichŽ je stanovení
vhodné metodiky vŽdy specifické?

Návrh hodnocení ško|itele nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)

velmi dobře | |dobře | |nevvhově|(a

V Metodice u druhého oddí|u BP jsou menší nedostatky ve stanovení proměnných,
které autor s|eduje (kategorie početnosti)'
V textu se objevují přek|epy a něko|ik hrubek, některá větná spojení a vyjádřeníjsou

kostrbatá'

Podpiš ěkďt..ele/opor
Jaros|av Hlaváč

lnstrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástÍ posudku.
. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracovánívýs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro účely

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá)' Viničná 7, 128 44 Praha2.


