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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 
x oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Jaroslav Cepák 
 
Datum: 8.9.2012 
 

Autor: Vojtěch Kubelka 
 
Název práce: Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – modelový druh pro výzkum 
prekociálních problémů bahňáků (Charadrii) 
 
 
X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
X Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce je shrnutí poznatků o mortalitě a přežívání mláďat čejky chocholaté jako 
modelového zástupce nidifugních ptáků (bahňáků). Autor pro zpracování tématu 
zvolil převážně rešeršní přístup obohacený o výsledky prvního roku vlastního 
výzkumu. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky a přehledně členěna. Autor se drží popisu zvolené problematiky a 
neodbíhá od tématu (což se v případě bakalářských prací občas stává …). 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor čerpal údaje ze všech dostupných zdrojů včetně nejnovějších prací 
zabývajících se daným tématem.   
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
V rešeršní části práce jsou jako samostatná kapitola zařazeny i výsledky prvního 
roku sledování čejčích mláďat v podmínkách naší zemědělské krajiny. Tato pasáž 
celou práci velice dobře doplňuje a logicky navazuje na předchozí kapitoly. To se 
týká i diskutování získaných výsledků v kapitole „Závěr a diskuze“. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
I po formální stránce je práce dobře zvládnutá. Dobře a lehce se čte a v textu se 
vyskytuje minimum překlepů.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Vytyčené cíle práce autor beze zbytku splnil. Výsledkem je opravdu kvalitní práce, 
která splňuje požadavky stanovené pro vypracování bakalářské práce a zároveň je 
dobrým odrazovým můstkem pro další výzkum dané problematiky. 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Má nějaký vliv na míru predace čejčích mláďat vzdálenost potravního stanoviště od 
okraje pole/louky („habitat edge“)? (U některých druhů bahňáků byl zjištěn právě vliv 
blízkosti okraje biotopu na míru predace hnízd).   
Doporučuji zvážit používání termínu „problémy kuřat“ resp. anglického ekvivalentu 
chicks´problems. Chápu, že se autor snažil pod tento termín skrýt celý soubor 
faktorů ovlivňujících přežívání mláďat nicméně v českém ani anglickém odborném 
textu se tento termín nevyskytuje.      
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
X výborně    
Podpis školitele/oponenta:  Mgr. Jaroslav Cepák, PhD. 
 
 
 
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 http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na lukas.kratochvil@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


