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Název práce: 
Dlouhodobé změny zpěvu v rámci jednotlivých pěvčích populací 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem práce bylo dohledat práce, které se zabývají změnami či stabilitou 
zpěvu v rámci populace v dlouhodobějším měřítku a pokusit se určit hlavní faktory, 
které za případnými změnami či stabilitou stojí.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardní rešerší. Na krátký obecný úvod navazuje vlastní rešerše 
členěná do dvou delších kapitol a jedné krátké. První se zabývá pracemi, kde byla 
variabilita zpěvu v rámci populace v čase zaznamenána, a naopak druhá shrnuje ty, 
kde zpěv zůstal nezměněn. Třetí krátká kapitola pak vyčleňuje několik prací, kde 
byly změny pozorovány jen v určitých částech zpěvu. Následuje diskuse, kde 
studentka shrnuje své poznatky a krátký závěr. 
 

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 dostatečné, Michaela cituje přes 80 prací. 
Citování v textu splňuje formální standardy a citace jsou zařazeny korektně. 
V seznamu literatury se vyskytují jen drobné formátové chyby, jež jsou nejspíše 
důsledkem nedostatku času v závěrečné fázi psaní. Jsou zde však navíc zařazeny 
dvě práce, které studentka nikde v textu necituje (Vokurková et al. 2013, Souriau et 
al. 2018). 
 

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 velmi dobrá, jen Michaela občas sklouzává k přílišným detailům 
popisujícím dílčí studie na úkor obecnějšího shrnutí faktů.  Práce obsahuje dva 
obrázky. Jeden je původní a druhý převzatý a upravený, oba vhodně doplňují text. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Michaele se podařilo dohledat pravděpodobně všechny zásadní studie, kterých 
z objektivních důvodů (zejména časové náročnosti výzkumu) není nejvíce. Přesto 
bych však uvítala, kdyby zejména závěrečná diskuse byla podrobnější a více se 
věnovala zhodnocení hlavních faktorů, jež mohou mít vliv na změny či stabilitu 
zpěvu v rámci populace. Pěkné by bylo rozepsat více i část, jež se zabývá problémy, 
které mohou u tohoto typu studií nastat. I přes tyto výtky však práce z mého hlediska 
cíle splnila a doporučuji ji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


