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Autor: Hana Kubátová 
 

Název práce: 
Vliv atrapy na chování pěvců v playbackových experimentech 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem práce porovnat studie, které používají, respektive nepoužívají atrapu 
v playbackových experimentech a pokusit se vyhodnotit, jaký vliv má přítomnost 
atrapy na chování testovaných jedinců a následně i na výsledky pokusů. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardní rešerší. Na krátký úvod vysvětlující problematiku playbackových 
pokusů navazuje vlastní rešerše. Ta se skládá z kapitoly, kde jsou práce členěny 
podle typu pokusu, dále části porovnávající pokusy s atrapou a bez v rámci 
shodného druhu a poslední krátká kapitola zkoumá vliv atrapy na chování stejných 
jedinců. Práce končí závěrem shrnujícím získané poznatky.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité zdroje mi připadají více než dostatečné. Hana cituje okolo 80 prací. Citování 
splňuje formální standardy a citace jsou v textu zařazeny korektně. 
 

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): 
 
Jazyková úroveň je výborná. Práce je vhodně doplněna dvěma ilustračními obrázky, 
upravenými pro účel rešerše. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila zadaný cíl. Haně se v bakalářské práci podařilo shrnout značné 
množství studií. Oceňuji, že dokázala vystihnout podstatné informace, logicky nad 
nimi uvažovat a propojit je do velmi čtivé rešerše.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 



 Strana 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na lukkrat@email.cz (pro účely 
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 
adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


