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Název práce: 
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…) 
 
Cílem práce je shrnout poznatky o mikrobiotě ptáků, především mikrobioty trávicího 
traktu a jejího vlivu na kondici ptáků, a to jak hospodářsky významných druhů, tak i 
volně žijících. Cílem je i vytipování skupiny střevních bakterií, které by mohly sloužit 
k relativně jednoduchému sledování kondice volně žijících ptáků. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje celkem 40 stran textu včetně úvodu, závěru a seznamu literatury. 
Text je logicky členěn do třech hlavních kapitol, které popisují metody stanovení 
kondice u ptáků, mikrobiota trávicího traktu ptáků a vztahy mikrobioty a kondice u 
ptáků. Všechny kapitoly jsou dále ještě členěny na podkapitoly. Práce obsahuje 
dvoustránkový závěr a seznam použité literatury uvedený na 9 stránkách. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je uvedeno dostatečné množství relevantních zdrojů, které jsou řádně 
citovány v textu i v seznamu literatury. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá s minimem překlepů, jednotlivé informace jsou 
v textu logicky, postupně řazeny. V práci jsou uvedeny 3 obrázky, na které ale není 
odkaz v textu. Obrázek 2 je pak velmi malý a hůře čitelný. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka bezesporu splnila všechny své cíle, prokázala dobrou orientaci v dané 
problematice a sepsala kvalitní bakalářskou práci. V některých částech bakalářské 
práce by jistě stálo za to více rozepsat danou problematiku, ale to by se autorka 
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dostala již za hranici předepsaného počtu stran bakalářské práce. Celkově hodnotím 
práci kladně. Velmi oceňuji obzvláště kapitolu 3.4. s popisem mechanismů ovlivnění 
kondice bakteriemi, kde autorka přehledně a také kriticky zhodnotila poznatky o 
působení probiotik na kondici ptáků. Autorka jednoznačně prokázala, že umí 
pracovat s literaturou, a proto doporučuji práci k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
V kapitole 1 v prvním odstavci mluvíte o lipidech a proteinech jako o tkáních. Jak je 
prováděna analýza proteinů u ptáků? 
 
Můžete trochu podrobněji rozvést metody „reziduály z regrese“, které popisujete na 
str.4 kapitoly 1.1.? 
 
Jaký je zdroj mikrobioty v chovech drůbeže v počátečním stádiu osídlování GIT po 
vylíhnutí?  
 
Jak je to s mikrobiotou uvnitř vajec? Jaká je výhoda in ovo aplikace probiotik? 
 

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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