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Jméno posuzovatele: 
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31.5.2018 

Autor: Dominika Kadlečková 
 

Název práce: 
Virom včely medonosné (Apis mellifera) 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo zpracování přehledu známých virů včely medonosné, včetně jejich 
taxonomie, nemocí, které způsobují, cest šíření virů a jejich geografického rozšíření 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura a členění práce je standartní, práce obsahuje všechny náležitosti, které 
obsahovat má, včetně velmi pěkného seznamu zkratek. Jako nadbytečné vidím 
zařazení kapitol v první třetině práce, které úzce nesouvisí s tématem práce a 
studentce pak nezbývá prostor a je nucena porušit pravidla o sepisování 
bakalářských prací. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila ve své práci neskutečných 213 publikací a tři internetové zdroje, 
které jsou správně citovány v textu i v přehledu literatury, pouze u citací s velkým 
množstvím autorů nejsou uvedeni autoři všichni. Jelikož se jedná o téma velmi živé, 
zastoupení prací z posledních let je vysoké.  
Chybí mi však, především v první třetině naopak práce původní, starší. Např. u 
základního popisu těla včely používat citaci z roku 2013 (str.6) mi přijde velmi 
neobvyklé, vícerkát nejsou citováni autoři, kteří daný výsledek popsali jako první. 
 

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 na slušné úrovni, i když zde mám i řadu připomínek. Práce 
je psána česky a je psána čtivým jazykem. Autorka však velmi bojuje s umísťováním 
čárek ve větách, některé prohřešky vůči češtině jsou až úsměvné, např. slovo 
„čeleďi“. Práce je doplněna 12 převzatými obrázky, které jsou však velmi často 
umístěny výrazně jinde, než je na ně odkazováno v textu (např. odkaz na obr. 7 je 
na str. 16 a obrázek je umístěn až na str. 19, odkaz na obr. 10 je na str. 16 a 
obrázek je umístěn až na str. 23 atd.). V textu je i jedna tabulka viz moje další 
připomínky. Další formální připomínku mám k používání anglických názvů či zkratek 
v textu, jež je velmi časté a dle mého názoru někdy zbytečné, jelikož existují 
v mnoha případech běžně používané české výrazy. Nadužívání anglických zkratek 
místy znepřehledňuje psaný test (např. CCD - syndrom zhroucení včelstev, WL - 
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ztráty zazimovaných včelstev...).  
V seznamu zkratek je uvedena i zkratka pro NK, ačkoliv v práci je častěji používaná 
zkratka DNA, RNA. 
Závažný formální problém, který vysloveně odporuje pravidlům pro psaní 
diplomových prací, je to, že kapitoly Úvod, Seznam použitých zkratek a Literatura, 
jsou psány menším písmem, než je povoleno.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Vytčené cíle práce jsou splněny, první třetina práce se však zabývá tématy sice 
blízkými, ne však nezbytnými pro pochopení vytčených cílů. Tato část práce je na 
první pohled sestavena z velké části z přehledových článků nebo jen z použití jedné 
věty z abstraktu článku, čili je značně obecná, místy až povrchní. Do práce neměla 
být vůbec zařazena, autorka by pak neměla problémy s tím, vejít se do 
předepsaného rozsahu práce. Hlavně z důvodu nedodržení pravidel pro psaní 
bakalářských prací navrhuji snížení známky. Tyto části jsou však součástí práce, tak 
se v následujících připomínkách musím věnovat i jim. 
Vlastní práce, která od strany 10 zpracovává vytčené téma je velmi kvalitní a 
studované práce jsou dobře zpracovány do přehledného textu. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Některé připomínky jsem již napsala výše, nyní se budu zabývat konkrétními 
připomínkami i s některými dotazy: 
 
- Názvy organizmů se skládají z rodového, druhového jména a ze zkratky označující 
autora, který organizmus poprvé popsal. Je obvyklé, při prvním použití či při popisu 
organizmu použít název celý. 
- Na str. 4 a 5 jsou v prvním případě při popisu ohrožení výskytu čmeláků a 
v druhém případě u ztráty zazimovaných včelstev poznámky, že se údaj týká „všech 
sledovaných evropských zemí“. Nikde se však nedozvíme, o které země se jedná. 
- Proč je u syndromu zhroucení včelstev použita citace z roku 2009, když sama 
píšete, že byl popsán v roce 2006? 
- Obr. č.1 je část obrázku z citovaného review, proč nebyl použit obrázek celý? 
Upozorňuji, že oproti originálu je na obrázku chyba. 
- Pokud v práci popisujete roztoče Varroa, je u odstavce, který je mu věnován, 
pouze rodové jméno. Myslíte nepochybně Varroa destructor. Vysvětlete, jak došlo 
k tomu, že čerpáte z literatury, která se zabývá druhy V. destructor a V. Jacobsoni 
- Tabulka na str.13 není spojena s žádnou citací. Buď byla převzata z literatury, pak 
bych čekala citaci v legendě, nebo ji autorka sestavovala sama, ale pak by však 
přímo v tabulce měly být citace článků, z kterých autorka vycházela. Z hlediska 
rešerše je tabulka v této podobě bezcenná. 
- Včelomorku (Braula coeca)(str.23.) bych asi v odborném textu nenazvala muškou 
 
- Moje závěrečná otázka zní: 
V současné době jsou objevovány u včel stále nové viry, chtěla bych od Vás slyšet 
odhad, kolik (řádově) nových virů, většinou asi nezpůsobujících u včel žádné 
příznaky, bude v nejbližších pěti až deseti letech objeveno? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 

 


