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`\;á=.{ iabilita varovných  hlasů  ptáků

literární  reštšícší'

Cíle práce (předměé' E'.ť-iB;;á\ťtrše,  prac®vní  hypotéza. . .)
10

šhrohiáždit`l'iteraturu '\`/ěr,í=,``,Jano-u varovným signálům  (převážně akustickým)
obrat]ovců (převážně má;A`ů).  Postihnout jejich obecné znaky a vyhodnotit, co se
soudí o jejich funkčni  pcSi`miněnosti. Analyzovat funkčni variabilitu varovných signálů
ve vztahu k ostatnim ®hr6ť];Ž'eným příslušnikům vlastního i cizích druhů a ve vztahu k

predátorům. Vytyčit p€f í-ťí`-iuektivní směry výzkumu v této oblastL

Struktura(členěnij--Fr-é;čTLÍL3

Ěl-ně odpo`vídá zadánémťL  :ématu  (Striiktura varovných signálů. Varovné signály a
akutnost nebezpečí.  t`.,`ťF '`J``j.né signály a typ (druh)  predátora. Varování jako
altruistické  i  „aitruistiGL`'`t=ť`  ``=hování.  Varování jako  rodičovské  chování).

Ž`c!ťť. !e dostatečné a jsou v práci správně citovány?Jsou použité literámi
Použi.l(a)  autor(ka) v  r\=,ÚseJ -ši  relevantní  údaje z literárních  zdrojů?
Kolegyně  Lipanská  ne`i;`:`;pť,h,iiě osvědč!ia schopnost obstarat si potřebné prameny.  Na
můj vkus si  však tuto  ,ť!f~+úí. :  p®někud  příliš  usnadnila,  hojným  používáním
sekundárních  citací,  !`{`riL{?'!`-€: _;i  poskytia  nedávno vydaná monografie věnovaná
antipredačnímu chova! F   a  le4 je však možno brát jako doklad schopnosti orientovat
se v zadaném témalu  :-.`:  t :.=i`ýíc se po mé kritice J[uto vadu  na kráse své práce pokusila
alespoň  částečně  naůtť-'A`j,íu;.'L.
0 vadu na kráse se jsLr j`ť  iý p!ném siůva smys!u,  nebot' jinak kolegyně Lipanská
nepochybně osvědčiia -`,t` ii®pnost s primárními prameny efektivně pracovat, tj. ziskat
z nich  podstatné  !iit-Grmť .]í,t=j a v  humé formě je poskytnout čtenáři.

i€y nebo zvolené téma ac!ekvátně diskutovány?Jsou  získané  vlastni   vh;'+``tÉ`=^d

Kolegyně  Lipanská  s€3rrit.\i  Ú`Í3 -úspěšně zhostila  i  daleko  náročnějšího  úkolu,  vytvořit
z primárních  pramerM í.i.  `y táiupinou syntézu,  což není  u  bakalářských studentů
zpracovávajících  rešeťš:,',~ {  nráci zda!eka samozřejmé,  Jeji  hlavní  „pramen" jí  k tomu
navíc mohl  napomoc! .!á-m i  .'É>imi  omezeně,  nebot' je strukturován značně odlišným
způsobem  než předL`p[~ď~~=   ;    i`,ráce.  Že je kolegyně  Lipanská schopna samostatného
uvažování  nejlépe dtťjh L-.`ů ti`j,  že jsem ji v pracovni verzi  u  několika závěrů vytkl
absenci citací  a  nási€,`\:;{`i/i  :`q-`e; doz\;ěcjě!,  že  pocházejí z její hlavy.  Nezanedbatelný

podíl sekundárnich  c:'É-+ú   „-ť3de  nifjmeíiě k tomu,  Že celkové vyznění práce je
poněkud povrchní a r!f.`" ';i!ňuje protcj optimálně konečný cíl -vytyčit perspektivní
směry dalšiho  výzkuíT`L`

i.'Á.,,:j'rťÉ-z-óv-á'`=j-ói`-ufňéiilál5eTTiTr-ái:ika,text,jazykováúroveň):

Po formální  strán.ce j~Í  `,h ,  `  €.  seúsána  mimořádně zdařile,  především  sloh  a jazyk

plně odpovíciají ŽárHij   :L`,'`   i`!!T`,  pr-iznat.  Že do té doby.  než jsem  narazil  na  některé
začátečnické chyby.  ,ř   .`i\:  \:{?;!  Lsčm  s€;  podezřeriim  na významnou  spoluúčast
zkušeného  kcmzuitan`iéL

Formální  úroveň  prá;..;,:

lnění  cílů  práce  a  \.3`'':= {:jtd"é  h®cÉn6Ď6eni
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lnstrukce  pro vyplněíií:
•       Prosíme   opcineni`tí   :   i`-.!\o!itele   o   co   nejstručnější   a   nejvýstižnější   komentáře   k   jednotlivým

bodům  (dociržujte  'ů\`:,z~s;áii),  tuč,ně  vyznačené  rutf`riky jsou  povinnou  součástí  posudku.
Vpřípadě   práce   =ÍjiÉené   na   vlastních   výsiedcích    hodnoťte   rovněž   použité   metody   a
zpracováni  výslec!LLL  cůdobně jako  u  práce dipiomové.
Posudek   se   ode\FTi\ť;;t:  Já   (zasílá)   v elektronické   podobě   na   horak@,natur.cuni.cz   (pro   účely
zveřejnění  na  interri+`Li,1,  a  dá!e  podepsaný v  1  výtisku  tiako  součást protokolu  o  obhajobě)  na
sekretariát  biologi .,L`ťJ  +=kce  PřF  UK  (lng.  Jitka  Suchá),  Vjničná  7,128 44  Praha 2.


