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Název práce: 
Sociální organizace a komunikace kaloňů se zaměřením na rod Rousettus 
 

práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
X Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce by měla shrnout dosavadní poznatky o behaviorální ekologii a komunikaci u 
kaloňů a chápu ji jako teoretický úvod k praktickému studiu této problematiky, 
kterému se defendentka hodlá věnovat v magisterském stupni. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Kromě úvodu a seznamu použité literatury obsahuje práce 5 hlavních kapitol, ve 
kterých je 1) představena cílová skupina, 2) jsou shrnuty hlavní potravní strategie, 3) 
úkrytové strategie, 4) sociální organisace a 5) komunikace. 
Uvítal bych kapitolu o metodických možnostech  výzkumu, kterým se autorka zabývá 
a chce zabývat.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury obsahuje 80 položek zahrnujících v dostatečném množství jednak 
původní práce, jednak kompendia – ta jsou, dle mého soudu, citována poněkud 
nadbytečně (např. Horáček 1986, Nowak 1999), autorka by měla citovat původní 
zdroje informací. Původní práce jsou však ve většině případů citovány správně. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Zde vidím jistý nedostatek v tom, že výsledky získané výzkumem, na kterém se 
defendentka podílí jsou jaksi samo sebou zmíněny v kapitole o komunikaci, ale 
nejsou nikterak exponovány v úvodu, tudíž čtenář nemá představu na základě 
jakých metod a jakého materiálu byly získány.  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formálně je práce zvládnuta výborně, např. citace jsou jednotné a správně řazeny, 
kapitoly víceméně celkem logicky navazují, překlepů a pravopisných chyb je 
minimum. Jazyková a obsahová úroveň je však místy poněkud horší, v některých 
pasážích je text zbytečně zkratkovitý, jinde se vyskytují zbytečně složitá souvětí – 
obé na úkor srozumitelnosti textu. Některé výrazy (např. úkrytiště) podle mě vůbec 
do českého slovníku nepatří. Všude používaný pojem „dominantní hierarchie“ je 
logický nesmysl, správně by to mělo být „dominanční hierarchie“. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Přes určité jazykové i obsahové nedostatky práce splňuje vytčené cíle. Její 
vyhotovení nepochybně významně obohatilo autorčiny vědomosti a tím ji uvedlo do 
problematiky, které se hodlá věnovat v navazujícím magisterském studiu. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
1. V úvodu píšete: „V minulosti byl taxonomický název kaloni používán pro podřád 
Megachiroptera (Horáček, 1986). Ve své práci tento název též používám, nicméně 
zde je jím myšlena čeleď kaloňovití (Pteropodidae).“ Existuje nějaký rozdíl, myšleno 
v celkovém objemu zastoupených taxonů (druhů), mezi Megachiroptera a 
Pteropodidae? 
 
2. V úvodu kapitoly o sociální organisaci píšete obecně, že „reprodukční systémy se 
značně liší v rámci druhu“.  Řekl bych, že pravdou je spíš opak – každý druh  má 
obvykle jeden druh sociální organisace, který je pro něj typický. Existuje samozřejmě 
mnoho výjimek (tím myslím druhy s více typy sociální organisace) – čím jsou tyto 
případy podmíněny (z ekologického a biogeografického hlediska)? 
 
3. V kapitole o pářících systémech píšete: „Monogamie se objevuje např. u druhů 
Hipposideros beatus a Rhinolophus sedulus. Ve všech ostatních systémech je 
samec postradatelný. Funguje spíše jako svobodný zprostředkovatel, a tudíž se 
může věnovat dalším samicím.“  - Co si představujete po takovým pojmem 
„svobodný zprostředkovatel“? 
 
4. Ve stejné kapitole vysvětlujete, že polygynandrie „znamená, že dva, nebo více 
samců se páří se dvěma, či více samicemi.“ – znamená to teoreticky systém „každý 
s každým“ nebo jsem to špatně pochopil? 
 
5. V podkapitole o strategiích a etologii vybraných druhů kaloňů píšete u kaloně 
egyptského, že „Erwin Kulzer (1958) ...V Káhiře objevil kolonie čítající více než tisíc 
jedinců, kteří se uhnízdili v prostoru 5-10 m vysoké klenby staré mešity....“ a 
pokračujete „Kolonie se skládala z 16 jedinců obou pohlaví, Kulzer zde zaznamenal 
také březí samice a samice s mládětem na břiše....“  Tak kolik tam těch kaloňů, 
proboha, Kulzer viděl? 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně   X 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 e-mail: z.starostova@post.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: Zuzana Starostová, katedra zoologie P řFUK, Vini čná 7, 128 44 
Praha 2 

 


