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Posudek na bakalářskou práci

EE školitelský posudek                        Jméno posuzovatele:  Mgr. Alena Klvaňová
E oponentský posudek                     Datum:  18.5.2008

Autor:  Martina Soudková

Název práce: Znaky ovlivněné pohlavním výběrem u ptáků

E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cile práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Shrnout dosavadní hlavní poznatky o znacích, které se u ptáků vyvinuly v důsledku
pohlavního výběru, o mechanismu jejich vzniku a o jejich funkci. Vzhledem
k rozsáhlosti dané problematiky se práce blíže soustředí na ornamentální znaky jak
pigmentového, tak i strukturálního původu.  Práce má zároveň sloužit jako odrazový
můstek pro vlastní studium problematiky pomocí preferenčních pokusů, proto jsou
zde blíže rozebírány i jednotlivé metody studia samičích preferencí při výběru
partnera.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna logicky, vyjadřuje se ke všem hlavním aspektům dané
problematiky.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka prokázala, že umí samostatně vyhledávat relevantní literaturu, orientuje se
v ní a dokáže ji interpretovat a správně citovat.

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

Neobsahuje.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Vyjadřovací schopnosti autorky jsou na velmi dobré úrovni,vzniklý text je čtivý a
srozumitelný, bez pravopisných chyb.  Formální úprava je standardní, vyhovuje bez
připomínek.
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lnstrukce pro vypTn-ění:
•      Prosíme  oponenty   i   školitele  o  co   nejstručnější   a   nejvýstížnější   komentáře  k  jednotlivým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
•      Pfi posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -

vÍz!]ttp://natur.quni.cz/bioloqie/files/Bzk-pravidla-11-12-2007.dQQ
•      Posudek se odevzdává  (zasílá) v elektronické  podobě  na  amail:  lucie.iurickova@sezn.ap,.cz

(pro  Účely  zveřejnění  na  intemetu),  a  dále  podepsaný  v 1  výtisku  Oako  součást  protokolu  o
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7,128 44 Praha 2


