
Školitelský posudek na bakalářskou práci Zuzany Kozlové  

„Variabilita specifických struktur lindušky lesní“ 

 

Bakalářská práce Zuzany Kozlové je výsledkem značného úsilí na straně studentky i 

školitelky. Projekt, do něhož jsem Zuzanu zapojila, navazoval na její SOČ, kterou taktéž pod 

mým vedením vypracovala během svého studia na gymnáziu. Již tenkrát to byl trochu boj, a 

tak mě mile překvapilo, když se přišla zeptat na případné téma bakalářské práce. 

Nepochybuji, že svého rozhodnutí pracovat i nadále pod mým vedením během sepisování 

práce často litovala.  

Zuzana měla k dispozici poměrně rozsáhlý dataset nahrávek přirozených zpěvů samců 

lindušek lesních, jež bylo na základě slabikového složení možno přiřadit ke konkrétním 

jedincům. Některé nahrávky i sama pořídila právě v rámci svojí SOČ. Úkolem Zuzany bylo 

nalézt a proměřit tzv. tiché trylky a otestovat, zda korelují s kvalitou samce. Toho se zhostila 

znamenitě, zanalyzovala bezmála tisícovku nahrávek od 96 samců a proměřila nalezené 

tiché trylky. V této fázi ji lze jedině pochválit, pracovala rychle i poměrně pečlivě. Její 

výsledky přináší nepřímou podporu naší hypotézy, že kvalita provedení tichých trylků 

opravdu může odrážet kvalitu samce. Cenná jsou i porovnání střetů dvojic konkrétních 

jedinců, protože jsou zkoumány přirozené interakce samců bez použití pokusných nahrávek. 

Kámen úrazu nastal při sepisování. Zuzana sice psala rychle, včas zasílala části práce a 

obratem se vypořádávala s mými komentáři. V jejím případě bych však dala přednost tomu, 

kdyby nové verze nechodily nazpět tak rychle a nepůsobily dojmem, že jsem první, kdo je 

čte. Nejtěžší tak bylo přesvědčit Zuzanu, aby pochopila, že bakalářská práce by neměla být 

textem bez souvislosti naplňujícím požadovaný počet stran, a aby se pořádně zamyslela nad 

tím, co a proč dělala.  

Vím, že Zuzana myslet umí a potvrdilo se to i v závěru sepisování této práce. Bylo to sice 

poněkud náročné pro obě strany, ale výslednou práci mohu s čistým svědomím doporučit 

k obhajobě. 

 

V Praze 10. září 2018 

         Tereza Petrusková 


