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Posudek na bakalářskou práci 
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Jméno posuzovatele: 
Olga Šimková 

Datum: 
23. 5. 2021 

Autorka: Adéla Zvěřinová 

Název práce: 
 Vocal communication of cetaceans (Cetacea) with emphasis on development and 
learning 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předmětem rešerše bylo shrnout dosavadní poznatky o vokální komunikaci kytovců 
s důrazem na ontogenezi a tradici. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má celkem 39 číslovaných stran a je členěna do pěti kapitol včetně 
závěrečného shrnutí. Po úvodní kapitole tvoří druhou kapitolu popis vokalizace 
jednotlivých skupin a případně druhů kytovců, třetí se zaměřuje na učení a znaky 
tradice ve vokalizaci, čtvrtá pak na vývoj vokalizace v ontogenezi. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam použité literatury čítá 267 položek, z čehož jsou 4 sekundární citace. 
Použité literární zdroje jsou dostatečné a jsou řádně citované, autorka použila 
relevantní údaje. 
 

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): 
 
Práce je psaná v anglickém jazyce, protože autorka plánuje pokračovat ve studiu 
v zahraničí. Text je dobře čitelný, a to jak z jazykového hlediska, tak ve smyslu 
grafické úpravy. Práce obsahuje jeden obrázek a jednu tabulku v odpovídající 
grafické úrovni. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cílem práce bylo shromáždit a utřídit údaje o vokální komunikaci v rámci skupiny 
Cetacea a jejích souvislostí s chováním, se zvláštním zaměřením na učení, tradice a 
vývoj vokalizace v ontogenezi. 
 
Už z názvu práce musí být jasné, že kromě vlastností, jež se k vypracování bakalářské 
práce běžně uvádějí, musela Adéla osvědčit také mimořádnou schopnost „plavání“ a „držení 
správného kurzu“. Vezmeme-li v úvahu velké množství článků na dané téma, pak utopit se 
nebo ztratit cíl celé práce, bylo víc než snadné. Adéla však svou plavbu zvládla se ctí. 
Vzhledem k její slabosti pro mořskou megafaunu se jí tyto vlastnosti budou v budoucnu na 
moři nepochybně hodit. 
Přiznám se, že jsem se poněkud bála distančního vedení bakalářské práce. Naštěstí Adéla 
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projevila značnou dávku samostatnosti, jež je ostatně vlastní všem, kteří si dokážou prosadit 
studium exotické, tradičně zde nestudované skupiny. Tato Adélina samostatnost však nikdy 
nepřekročila hranice ignorance, kdy by neposlouchala dobře míněné rady. Ostatně těch 
nebylo mnoho třeba, protože Adéla byla velmi pracovitá a schopná. 
Závěrem mohu říci, že cíle práce, jež si Adéla předsevzala, byly splněny a práci jsem 
k obhajobě doporučila jednoznačně a s radostí. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

 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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