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Práce obsahuje v|as!rr!!ý9!e!ky.
Cíle práce (předmět rešerše,pracovní hypotéza...)
estrá!ním cyklu u myši d.omácÍ.
Tato bakat6;51{ práce shr.núje:soÚčašhé;žnalošéi.l.o

Struktura (členění)práce:

Práce je logicky členěna na 5 částívčetněÚvodu azávěru, V úvodních kapito|ách se
autorka zabývá obecným vysvětlením pojmů: estrální cyk|us, feromon, percepce
feromonů' Navazující kapitola pojednává o modu|acích estrá|ního cyk|u.

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešeršire|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
Autorka pouŽi|a při sepisování BP dostatečnémnoŽství relevantních Iiterárních
zdroiÚ (78). práce obsahuie minimum sekundárnÍch citací' Literární zdroje jsou
só'aíně.itbuany, pouze jóoen pramen (Robertson et a|') vychází z nepublikovaných
výsIedků.

Jsou získanév|astní výs|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výs|edky, jedná Se pouze o Iiterární rešerŠi.Autorka
přeh|edně zpracovala zadané téma, které je i dostatečně diskutováno.

ovádokumentace,grafika,text,jazykováúroveň):
Práce je po formátní stránce vyhovující. Pouze formulace některých vět je zbytečně
s|oŽitá aztěŽuje pochopenítextu. V prácije vhodně pouŽita obrazová dokumentace,
minimum překlepů'

Splnění cílůpráce a ceIkové hodnocení:
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Autorka zadánÍ a cí|e BP sp|ni|a, prokáza|a schopnost vyh|edávat a pracovat
s vědeckou literaturou' UrčitérezeNy vidím v diskuzí, którá moh|a být obsáhlejší.

Celkově hodnotím tuto prácijako vyhovující, dostatečně sp|ňuje poŽadavky na
baka|ářskou práci a proto ji doporučuji k přijetí'

otázky a připomínky oponenta:
Formá|ní připomínkv:

Seznam zkratek není abecedně seřazen.
U obrázků 1- 4 není uvedena citace.

Citace u obrázku 6 na straně 12 odkazuje na nepub|ikovaný zdroj.
otázkv na autorku:
,].

Proč st autorka zvo|ila právě toto téma BP? Hod|á se věnovat tomuto tématu i
v DP?
2. Původ obrázkŮ 1-4?

V |iteratuře se často objevují alternativní pojmy sociá|ní modulace a sociá|ní
regu|ace. Zajíma|o by mě jaký má autorka názor na pouŽívánítěchto pojmů, jsou
ekviva|entní nebo se obsahově |iší?
3.

Návrh hodnocení školite|e nebo oponeň
informací)

iborně f] velmi dobře
Podpis školitele/oponenta
:

|nstrukce pro

.
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vyp|nění:
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ško|itele o co nejstručnějšía nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubriky jsou póvinnou součástí posudku
V případě práce za|oženéna v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité
metody a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro
Úče|y
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku 6ako sŇeast pr.otot<otu o oohajobě)
ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha 2'
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