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Název práce: 

Akustické a vizuálne signály u vtákov: Charakteristika dôležitých parametrov a ich rola 
v pohlavnom výbere  

 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnutí základních charakteristik samců, které hrají u ptáků roli 
v pohlavním výběru, se zaměřením na dva důležité typy samčích ornamentů: barvu 
(především peří) a vokalizaci. Jedná se o klasickou rešeršní práci na relativně 
obsáhlé téma, čemuž odpovídá i délka odevzdávané práce a množství citovaných 
zdrojů. Hlavním cílem má být utřídění a seznámení se s důležitými parametry, které 
budou posléze využity v komparativní studii (jež je součástí navrhované diplomové 
práce), která bude mapovat vztahy mezi prostředím, parametry zpěvu a barvou u 
ptáků jižní Afriky, Severní Ameriky a Evropy. Tématu těchto trade-offs a 
environmentálnímu ovlivnění znaků barev a vokalizace u ptáků je v práci též 
věnována stať. 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce se zabývá barvou, vokalizací a potenciálními vztahy mezi těmito parametry 
(typy ornamentace) u ptáků. Z mého pohledu je členěna logicky. 
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor využil značného množství literárních zdrojů (přes 100) a příhodně je využívá 
v textu práce. Cituje většinu dostupných relevantních prací. Téma práce je 
komplexní, přesto je práce ucelená a z mého pohledu celkem vydařená. 
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Neobsahuje. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce nelze práci nic zásadního vytknout, jakoukoliv případnou kritiku 
ponechávám na oponentovi. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkově byly cíle splněny, vznikla relativně obsáhlá práce, která shrnuje poznatky o 
důležitých znacích ornamentace ptáků, které je možno využít v dalších 
komparativních studiích. Některé kapitoly jsou na můj vkus málo obsáhlé, jedná se 
především o kapitoly zabývající se vztahů mezi akustickými a vizuálními signály a 
vztahy mezi signalizací a prostředím, nicméně autor byl limitován délkou práce, 
která se nyní blíží 40 stranám. Celkově se ovšem jedná o zdařilou práci, která dle 
mého názoru splňuje kritéria kladená na bakalářské práce na PřF UK. 
 
Nakonec ještě poznámka pod čarou k adeptovi bakalářského titulu – Peter je 
autorem již dvou článků v časopisech s IF (oba v roce 2013, v obou případech je 
prvním autorem), což mimo jiné nezávisle dokládá, že je schopen práce s literaturou 
a umí napsat vědecký text (a ten dovést i k publikaci) 
 
 

Otázky a připomínky 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 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 

Jindřiška Peterková
Textový rámeček

Jindřiška Peterková
Textový rámeček




