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Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo především shrnout poznatky o šíření nepůvodního fytofágního
hmyzu ve střední Evropě, popsat hlavní možnosti jeho vlivu na hostitelské rostliny a
analyzovat aktuální přehledy nepůvodních druhů organismů České republiky se
zřetelem na fytofágní druhy hmyzu a na jejich hostitelskou specifitu.
Struktura (členění) práce:
Práce je přehledně členěna do 9 kapitol a dalších podkapitol. Obrazové a tabulkové
přílohy jsou zařazeny průběžně v textu.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka podchytila hlavní zdroje informací, které jsou správně citovány.
V textu chybí odkaz na práci Volf & Horák a kol. 2007, která je uvedena v seznamu
literatury.
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):
Práce je psána srozumitelným jazykem, jen s ojedinělými překlepy či pravopisnými
chybami. Obrazové přílohy jsou popsány srozumitelně.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce splnila požadavky kladené na bakalářskou práci.
Autorce se podařilo proniknout do problematiky a splnit cíle práce, což nebylo vždy
lehké vzhledem k 1) mezioborovému charakteru tématu (entomologie a botanika) a
vzhledem k 2) velkému množství existujících primárních zdrojů informací (tedy
především vědeckých článků), z nichž není lehké vybrat ty podstatné.
Za slabinu práce považuji určitou nevyrovnanost některých částí práce. Někdy
autorka zabíhá do snad až zbytečných podrobností, ze kterých je ovšem znát
nadšení autorky pro danou problematiku (např. poměrně rozsáhlý a myšlenkově
barvitý Úvod či přehled nefytofágních skupin v kapitole 3.1). Naopak jinde je autorka
příliš stručná tam, kde by si téma vyžadovalo podrobněji rozvést (zejm. kapitola 4.3
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o predaci).
Pochvalně hodnotím autorčinu schopnost samostatně dojít srovnáváním
excerpovaných údajů a jejich spojováním do souvislostí k relativně novým pohledům
na problematiku (zejm. kapitola 3.2 o porovnání dvou přehledů nepůvodních
organismů a kapitoly 4.4 a 4.5 o hostitelské specificitě nepůvodních hmyzů). Tyto
výsledky by si jistě zasluhovaly podrobnější diskusi, která by už ovšem asi
přesahovala možnosti bakalářské práce.
Otázky a připomínky oponenta:
Jako školitel jsem měl možnost své připomínky průběžně diskutovat s autorkou
během vzniku práce. Přesto mám k práci ještě následující připomínky:
Kapitola 4.3 o predaci ilustruje tento vztah mezi nepůvodním fytofágním hmyzem a
hostitelskými rostlinami na základě pouhých dvou prací (dvou případových studií)
navíc pouze ze Severní Ameriky – to je dost málo vzhledem k tomu, že jde o tak
zásadní a obecně rozšířený typ vztahu.
U termínů „eusynantropní“ a „synantropní“ v textu zřejmě dochází k záměnám. Jaký
je (pokud vůbec je?) rozdíl mezi těmito termíny?
Nakolik je smysluplné z ekologického pohledu odlišovat invazivní druhy od
postinvazivních (ve smyslu definic na str.3)?
str. 3:
Autorská dvojice Šefrová-Laštůvka se nevěnovala nepůvodním rostlinám, pouze
nepůvodním živočichům
str. 12:
Definování pojmů podle potravní specializace (monofág, oligofág, polyfág) jistě není
obtížné, může být jen nejednotné. Obtížné ovšem může být i následné přiřazení
konkrétních druhů k těmto kategoriím.
str. 15:
Coleoptera není čeleď, nýbrž řád.
Skupina Psyllinea nejsou pisivky, nýbrž mery (tedy řád Homoptera, resp. Hemiptera)
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o
obhajobě) osobně při obhajobě, nebo před obhajobou do šuplíku u sekretářky, nebo poslaný
na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.
Elektronický posudek zašlete nejpozději do 7. 9. 2011.

