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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Hlavním cílem práce je zjistit obecný význam hierarchie u ptáků a jaké proximátní 
příčiny hierarchii u různých druhů ptáků ovlivňují. Práce prověřuje předpoklad, že 
vyšší hierarchické postavení je u ptáků spojeno s přímými či nepřímými výhodami ve 
smyslu zvyšování fitness. Specifické cíle jsou: 1) prověřit vliv intrinzitních faktorů, tj. 
spjatých přímo s daným jedincem a jeho life-history parametry na hierarchické 
postavení jedince.  Konkrétně jde o vliv věku, pohlaví, velikosti těla, morfologických 
znaků, hormonů a v posledních letech studovaný vliv personality na hierarchické 
postavení, 2) zaměřit se na přímý vliv hierarchie na reprodukční úspěch, 3) zjistit, 
jaké jsou další výhody plynoucí z hierarchie a z dominantního postavení, které 
mohou ptákům reprodukční úspěch zvýšit nepřímo (nepřímé koreláty fitness) jako 
jsou např. lepší přístup k potravě, obhajování kvalitnějších teritorií či samotná 
signalizace dominance. Práce je rešerší klasických experimentálních studií na toto 
téma. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce obsahuje 30 stran textu, 170 citací a tabulkovou přílohu sumarizující výsledky 
experimentálních studií na zadané téma. Práce je členěna na Úvod, který 
sumarizuje hlavní cíle práce a postup jejího řešení. Teoretický úvod do problematiky 
definuje hierarchii a uvádí vybraná specifika jejího testování a dále se věnuje 
intrinzním a extrinzním faktorům hierarchii ovlivňujícím. Stěžejní část práce se 
věnuje experimentálním studiím o signalizaci dominance a vlivu hierarchie na 
reprodukční úspěch u ptáků. Samostatnou kapitolu nutnou pro pochopení výsledků 
výše uvedených studií je kapitola, která se podrobněji zaměřuje na metody studia, 
testování hierarchie u ptáků a nejčastěji používané dominanční indexy. Kapitola 
Výsledky kvantifikuje množství prací studující vliv různých parametrů na ustavení 
hierarchie fitness a komentuje závěrečnou tabulku, která shrnuje experimentální 
důkazy o přímých či nepřímých výhodách hierarchicky vyššího postavení ptáků u 
jednotlivých druhů a taxonů a ilustruje i jejich hlavní ekologické nároky. Kapitola 
Závěr shrnuje nejčastěji potvrzené výsledky o vztahu hierarchického postavení a 
fitness u ptáků.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce zpracovává ohromné množství primární literatury (více než 150 původních 
prací), nicméně, je zaměřena spíše na klasické experimentální studie. Výčet 
literárních pramenů, které by bylo nutné zahrnout k úplnému vyčerpání tématu, by 
byl mnohem vyšší. Pro účely bakalářské práce považuji uvedené množství zdrojů za 
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dostatečné. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je rešeršního typu, vlastním výstupem je semikvantitativní hodnocení 
množství dostupných zdrojů a tabulka v příloze zpracovávající jednotným způsobem 
výsledky různých studií. 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
Práce je psána srozumitelně, i když místy spíše běžným než vědecky strohým 
stylem. Formální úroveň práce je dobrá. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila vytčené cíle, i když na velmi základní úrovni. Je cenným přínosem ve 
smyslu semikvantitativního zhodnocení jednotlivých typů studií na dané téma. Jsem 
také přesvědčena, že po pečlivém prostudování mnoha prací se studentka dobře 
orientuje ve zvoleném tématu, zejména s ohledem na obtíže testování jak hierarchie 
samotné, tak různých parametrů reprodukčního úspěchu u ptáků. Obecně lze 
vytknout málo kritický a konfrontační přístup k někdy nekongruentním výsledkům 
některých studií. Rozsah řešeného problému také nedovoloval věnovat se 
jednotlivým aspektům práce v hlubším detailu. Předkládaná bakalářská práce je 
standardní kvality, ale sleduje poslední dobou obecný trend absence kritické analýzy 
v práci uvedených článků a jejich závěrů. 
 
Práce vyhovuje kritériím kladeným na standardní bakalářské práce na PřFUK a 
doporučuji ji proto plně k obhajobě. Ve výsledném hodnocení bych ráda vzala 
v potaz i průběh obhajoby. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně   x 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, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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