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Posudek na bakalá řskou práci 
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Název práce:  
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – modelový druh pro výzkum prekociálních 
problémů bahňáků (Charadrii) 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem bylo shrnout poznatky o růstu, přežívání a mortalitě prekociálních kuřat čejky 
chocholaté v kontextu dosavadních znalostí této problematiky v rámci celého řádu 
bahňáků a diskutovat ekologická omezení pro čejčí mláďata vyplývající ze změn 
prostředí v člověkem využívané (zemědělské) krajině zejména z hlediska možné 
ochrany tohoto ubývajícího druhu. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna požadovaným způsobem: po obecném představení fenoménu 
prekociality a modelového druhu následuje klíčová kap. 4 s detailním rozborem faktorů 
určujících růst a přežívání čejčích kuřat, uzavřená představením výsledků aktuálního 
pilotního projektu zaměřeného na detailní telemetrii čejčích kuřat v ČR. Studii uzavírá 
věcná kap. 5 Diskuze a závěr. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
ANO; student využil maximum dostupných zdrojů; z prací týkajících se čejek a dalších 
bahňáků byly využity prakticky všechny mně známé, z knih pojednávajících o 
prekocialitě byly vybrány ty nejdostupnější a podstatné. Všechny použité zdroje jsou 
řádně a pečlivě odcitovány. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce nezpracovává vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je napsána srozumitelně, s maximální pečlivostí a minimem překlepů, 
doprovodné obrázky a grafy jsou kvalitně reprodukovány a řádně citovány s výjimkou 
poslední kresby čejčího kuřete na s. 53, kde chybí autor (a není uveden ani 
v poděkování za zapůjčení této kresby). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Cíle práce byly bez výhrad splněny. Student průběžně konzultoval a zcela spolehlivě 
pracoval na zadaném tématu. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 



 Strana 2
Otázky a p řipomínky oponenta:    ------------- 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 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. 


