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Název práce:  
Akustické a vizuálne signály u vtákov: Charakteristika dôležitých parametrov a ich 
rola v pohlavnom výbere 
 X 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 akustických a vizuálních signálech a jejich 
významu při pohlavním výběru. Dále práce popisuje možný trade-off mezi těmito 
dvěma signály a vliv prostředí na intenzitu vizuální a akustické signalizace.Toto 
téma je zajímavé a aktuální nejen pro ornitology ale také pro evoluční biology, 
protože otázky spojené s mechanizmem pohlavního výběru u ptáků nejsou dosud 
uspokojivě vyřešené. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje celkem 31 stran textu včetně úvodu a závěru. Text je logicky členěn 
do čtyř hlavních kapitol, které popisují mechanizmy pohlavního výběru u ptáků, 
význam akustických a vizuálních signálů při pohlavním výběru, vztahy mezi těmito 
signály a vliv prostředí na signalizaci. Každá hlavní kapitola je dále přehledně 
členěna na podkapitolky. Stránky jsem nepočítala, ale celkový dojem je takový, že 
více prostoru je věnováno akustickým signálům. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Podle mého názoru 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? 
 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální stránka práce je na velice dobré úrovni. Text je čtivý a srozumitelný a 
zároveň hutný. Dokonce se nebojím použít tvrzení, že je psán s určitým nadhledem. 
Text je vhodně doplněn tabulkami a obrázky. K formální stránce práce mám jen 
jednu výhradu. Abstrakt jen popisuje, co je obsahem práce. Domnívám se, že by v 
něm mělo být také uvedeno, co bylo rešerší zjištěno, i když jde o popisnou rešeršní 
práci. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkově práci hodnotím velice kladně. Podle mého názoru cíle byly uspokojivě 
naplněny. Práce splňuje také všechny formální požadavky, proto ji plně doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Str. 6: „Na základe fyziologických a behaviorálnych funkcií melanokortikoidov sa dá 
usudzovať, že tmavé divo žijúce vtáky budú viac agresívne, sexuálne aktívnejšie a 
odolnejšie voči stresu ako ich svetlé náprotivky.“ Jaké jsou fyziologické a 
behaviorální funkce melanokortikoidů? Proč tedy světlejší formy nejsou z populací 
z cela vyselektovany? 
 
Na můj vkus je práce poměrně popisná a nekritická. Domnívám se, že se autor mohl 
pustit do hlubšího zhodnocení prací. Např. do Tab. 2 mohly být přidány další 
sloupce - proměnné (např. o prostředí, metodických přístupech), které mohly 
poodhalit další vztahy nebo metodické nástrahy při hodnocení akustických signálů. 
V případě Tab. 2 mě napadlo na první pohled, jak práce definovali kvalitu samce 
(jedince)? Tento termín je v dnešní době nutno chápat poněkud komplexněji (Hill 
2011). 
 
V závěru na sebe autor prozradil, že v diplomové práci bude hodnotit variabilitu 
akustických signálů ptáků jižní Afriky a jejich změny podle gradientu prostředí. Mohl 
by student alespoň naznačit, jaký bude metodický design budoucí magisterské 
práce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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