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Jan Kouřil 

Název práce: 
 
Využití a potenciál individuálního akustického monitoringu u ptáků 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o individuálním akustickém monitoringu 
ptáků. Tato literární rešerše by měla autorovi pomoci při zpracovávání navazující 
diplomové práce, ve které se bude zabývat akustickým monitoringem strnadů 
obecných.    
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je strukturována logicky a přehledně. Autor se na začátku zabývá 
monitoringem zvířat obecně, poté přechází k akustickému monitoringu a 
individuálnímu akustickému monitoringu. Ten je probrán podrobně, začíná 
metodami, které se používají. Pokračuje individuální variabilitou v hlasech ptáků a 
studiemi, které se jí zabývaly. Naposledy je uvedena kapitola, v níž autor uvádí, 
které studie individuální akustický monitoring skutečně využily. V diskuzi potom 
kriticky hodnotí výhody a nevýhody této metody.  
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje se mi zdají být dostatečné a jsou správně citovány.  
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Tato práce neobsahuje vlastní výsledky, je literární rešerší, která poslouží jako dobrý 
podklad pro vypracování navazující diplomové práce. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Práce je psána velmi pečlivě, v podstatě v ní 
nelze najít překlepy, je psána velmi čtivě. Je možná jen škoda, že autor nijak 
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nevyužil možnost některé informace doplnit názornými obrázky.   
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
 
Bakalářská práce určitě splnila své cíle, její autor velmi dobře shrnul problematiku 
individuálního akustického monitoringu a přesvědčil mě, že tomuto tématu rozumí. V 
práci chybí obrázky nebo tabulky, které by názorně doplnily nebo shrnuly některé 
uvedené informace. Někde se možná informace zbytečně opakují (např. jsem 
několikrát četla, že akustický monitoring nevyžaduje chytání ptáků, že je vhodný pro 
ptáky skryté atd.) a trochu mi chyběl nějaký shrnující průřez napříč taxony. U kterých 
skupin byla individualita prokázána, kde se nenašla nebo kde se třeba vůbec 
nezkoumala. Které skupiny jsou tedy z hlediska potenciálního individuálního 
akustického monitoringu nadějné a které nikoliv. Nicméně vzhledem k tomu, že 
práce je i po formální stránce na velmi dobré úrovni, hodnotím ji jako výbornou.  
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
V jakém smyslu je zpěv budníčka komplikovaný? Autor to trochu vysvětluje na 
straně 13, ale co si přesně máme představit pod typem zpěvu, který střídá?  
 
Jaké hlasy vydávají kivi? V jakém typu hlasu byla prokázaná individuální variabilita u 
kiviho Haastova a Owenova? Kolik procent jedinců bylo správně identifikováno u 
kiviho Haastova?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
 
X 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/bakalarky. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: kubicka@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kubička, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2. 


