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Vliv složení střevní mikrobioty na kondici u ptáků 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce si vzala za cíl jednak popsat metody využívané pro měření kondice u ptáků, 
jednak vymezit nejčastější skupiny bakterií přítomných v trávicím traktu ptáků a 
následně určit, jak složení střevní mikrobioty ovlivňuje kondici hospodářských i 
volně žijících ptáků. Na základě toho si autorka vytkla za cíl konečně vytipovat 
skupiny střevních bakterií známé ze zemědělského výzkumu, které by mohly 
sloužit jako vhodné markery kondice i u volně žijících druhů ptáků. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je standardním způsobem členěna na tematické kapitoly a podkapitoly 
(celkem 21). Jednotlivé kapitoly a podkapitoly se přímo vztahují k jednotlivým cílům 
práce přehledně. Práce obsahuje srozumitelný úvod a shrnující závěr i nezbytný 
seznam literatury. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano. Citováno je celkem 137 prací. Krom původních odborných článků jsou 
v menším rozsahu uvedeny i citace na závěrečné práce a webové databáze. 
Citovány jsou zdroje relevantní, aktuální a jejich výčet je soustavný.  
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Celková grafická úprava práce je velmi dobrá. Ačkoliv bych místy volil v detailech 
trochu jiný sloh, je větná stavba a použitý slovník otázkou osobního vkusu autorky. 
Stylistika textu odpovídá odborné formě práce. Text neobsahuje zjevné chyby.   
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Posudky na dobré práce se píší snadno. Tak je tomu i v tomto případě. Kateřina 
Černá zpracovala svou bakalářskou práci pečlivě, kvalitně, zodpovědně a 
v zadaném rozsahu maximálně soustavně. Vyzdvihnout bych chtěl krom 
autentického zájmu o problematiku, bez kterého dobrá práce obvykle vzniknout 
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nemůže, především studentčinu samostatnost a schopnost dodržet časový plán. 
Z pohledu školitele práce mohu tedy jen konstatovat, že tato práce plně splnila 
vytčené cíle a proto ji hodnotím po zásluze kladně.   
 
 
 

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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