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Název práce:  
 Důsledky hierarchie u ptáků pro různé parametry fitness 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je rešerše literatury zabývající se hierarchickým uspořádáním ptačích 
hejn a metodikou jejich studia.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna logicky do kapitol a podkapitol, shrnujících dosavadní poznatky o 
tom, jak se hierarchie ustanovuje a udržuje, které faktory mají vliv na postavení 
v hierarchii, jak ptáci své postavení signalizují a jak postavení ovlivňuje fitness 
jedince. V samostatné kapitole podává přehled metodických přístupů ke studiu 
tématu.  
Nepatřičně nazvaná je jen kapitola Výsledky, ve které nejsou vlastní výsledky 
studentky, ale jde o sumarizaci prací zahrnutých do rešerše včetně grafu a rozsáhlé 
tabulky, které mají v práci místo spíše jako příloha či součást Závěru. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje 161 prací, z nichž 12 tvoří sekundární citace. Počet prací je 
dostatečný, i když z posledních deseti let pochází pouze 21 prací. Práce jsou 
citovány většinou správně až na výjimky jako chybné vývody z přečteného (např. str. 
11 – jako východiska práce z roku 1987 zmiňuje výsledky práce z roku 1997). 
Někde neuvádí poslední poznatky. Např. píše, že se nepodařilo potvrdit vztah mezi 
věkem a velikostí ornamentu, který slouží jako signál sociálního postavení u vrabce 
domácího a cituje práci MØllera (1987). Neuvádí už však, že tento vztah byl později 
několikrát potvrzen – shrnuto v recentní metaanalýze věnující se roli ornamentu 
coby signálu (Nakagawa a kol. 2007). 
Někde i sama autorka přiznává, že se jí nepodařilo nalézt příslušnou citaci, např. 
situace, kdy samice dominují samcům (str. 10). Tato skutečnost je známa např. u 
některých husic, ale i u pěvců jako je pěnkava obecná či hýl obecný, kde se 
postavení v páru mění během hnízdění, jak zmiňuje i česky psaná literatura (např. Z. 
Veselovský 2005: Etologie. Biologie chování zvířat. Academia 2005). 
 

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): 
 
Formální úroveň práce je uspokojivá, obsahuje 2 schémata, 1 graf a 1 tabulku, pro 
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danou problematiku ale není bohatší obrazová dokumentace potřeba. Autorka 
prokázala schopnost získat z literatury důležité informace a přetlumočit je vlastními 
slovy čtenáři. Text řadí do odstavců, je čtivý a srozumitelný. Pravopisných chyb a 
překlepů je celkem málo, nevyhnula se však poměrně častým stylistickým 
neobratnostem.  
Vytknout musím nadužívání cizích pojmů i tam, kde známe české ekvivalenty. Např. 
pecking order (klovací pořádek), subdominantní (podřízený) anebo vůbec nejvíce za 
mé uši tahající výraz helpři (!), který lze tolerovat v neformálním projevu, ale 
v písemné práci bych rozhodně doporučila používat pojem pomocníci. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka uspokojivě splnila cíle, které si předsevzala. Projevila schopnost vyhledávat 
relevantní literaturu, porozumět jí a kriticky ji zhodnotit. Zda některým fenoménům 
skutečně dobře rozumí, se však ukáže až při obhajobě. Věřím, že studované 
problematice porozumí nejlépe při vlastním pozorování chování ptáků a během své 
vlastní práce, ke které je tato rešerše dobrým výchozím bodem. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Hovoříte o výhodách plynoucích z hierarchie a z dominantního postavení. Mohou to 
však být dvě věci. Jaké jsou výhody dominance, obsáhle zmiňujete, jaké ale 
spatřujete výhody hierarchie pro podřízené jedince? 
 
Na str. 3 uvádíte, že pojem „pecking order“ se později začal nahrazovat slovem 
dominance. To určitě ne! Opravíte se, jaké výrazy se používají pro klovací pořádek? 
 
„Agresivita se mezi zvířaty běžně vyskytuje, ale nazvat ji dominancí můžeme až 
tehdy, když druhé zvíře opakovaně reaguje na první podřízeně.“ Agresivita však 
není dominance. Můžete objasnit, jaký je vztah mezi agresivitou a dominancí? 
 
Uvádíte, že „Fugle et al., 1984 zaznamenali korelaci signalizace s hierarchií.“ Co ale 

korelovalo s čím? Signalizace není znak! Stejně tak píšete: „Signalizace by měla být 

u samců tohoto druhu jediným prediktorem dominance.“ Ne signalizace, ale 

parametry melaninového ornamentu. 

Na str. 12 a 14 citujete práce, ve kterých bylo manipulováno s ornamentem vrabců 

domácích ve snaze ověřit jeho signalizační funkci. Zmiňujete „světlý a tmavý model“, 

a že samce „zbarvili do tmavších barev.“ To je však nepřesnost plynoucí ze 

špatného překladu. Podívejte se, prosím, jak ve skutečnosti vypadá samec vrabce 

domácího, a navrhněte, jak mohl být ornament manipulován.  

Pozor na zkratkovité nepodložené interpretace!  Z výsledku práce, kde samec 
s manipulovaným ornamentem „vyhrál podstatně více soubojů než předtím“ 
usuzujete, že to „dokazuje, že individuální rozpoznání ostatních jedinců ve vlastním 
hejnu není u vrabce domácího moc dobré.“ Co když je znakem pro individuální 
rozpoznávání jiná vlastnost ornamentu, než ta, která byla manipulována?  
 
s. 16-17 Verhulst and Salomons (2004): Pominu, že jednou mluvíte o kavkách, pak 
o vranách, horší je, že se pokoušíte vysvětlit, proč v této studii měly dominantní 
kavky menší reprodukční úspěch než podřízení ptáci, ale neuvádíte vysvětlení, ke 
kterému došli sami autoři – vliv vysoké hladiny testosteronu podporuje agresivitu, ale 
potlačuje rodičovské chování. (Tento případ je spíše výjimka potvrzující pravidlo, 
jedná se o velmi hustou kolonii městských kavek, může jít i o změnu chování 
v souvislosti se synantropizací a městským prostředím.) 
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V metodické kapitole zmiňujete několik indexů (Peck order“, Schjeldderup-Ebbe roku 
1935, Landaův index, Landau 1951; „David’s score index, David 1987) – chybí mi 
ale příklady prací, které je použily, a Vaše zhodnocení výhod a nevýhod těchto 
indexů. 
 
V závěru uvádíte, že „studií, které nenašly korelaci mezi hierarchií a reprodukčním 
úspěchem, by mohlo být více, ale je možné, že právě kvůli neprokázání cílů, které si 
tyto studie kladly, nebyly publikovány.“ Skutečně se domníváte, že takto funguje 
výzkum? Jak by měla být postulována hypotéza takových prací? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 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, 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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