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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Studentka se rozhodla zpracovat aktuální a velmi zajímavé téma týkající se vztahů 
mezi melaninovým zbarvením a behaviorálními syndromy. Především si ve své práci 
vytkla za cíl popsat mechanizmy, které by mohly signalizaci behaviorálních 
syndromů prostřednictvím těchto ornamentů zajišťovat. Výběr tématu hodnotím 
velmi kladně, neboť je mu v poslední době věnována čím dál větší pozornost a 
skrývá v sobě potenciál vysvětlit některé zajímavé evoluční otázky (např. jak je 
v populacích udržován polymorfizmus ve zbarvení či variabilita v různých typech 
chování). 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce zahrnuje 28 stran vlastního textu a dalších 11 stran přehledu citované 
literatury. Je členěna na sedm kapitol včetně úvodu a závěru, které jsou logicky 
členěné od biochemické charakteristiky melaninů, přes jejich evoluci a funkci 
v organizmu, až po popis možných mechanizmů zprostředkovávající signalizaci 
behaviorálních syndromů a konkrétní příklady. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce je podložena dostatečným množstvím zdrojů, které jsou většinou v textu 
správně citovány. Menší výhradu mám pouze k občasnému nesprávnému použití 
převzaté citace, kdy autorka například cituje definici polymorfizmu dle Buckleyho 
(1987) a cituje Rulina (2004). Předpokládám proto, že k původnímu zdroji neměla 
autorka přístup, pak by ovšem tento neměl být uveden v seznamu literatury 
samostatně, ale ve spojení se zdrojem Rulin (2004). 
 

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): 
Práce je po formální stránce zpracována velmi dobře. Jazykově je práce na 
poměrně dobré úrovni, byť se zde občasné stylistické nedostatky ztěžující čtení a 
místy i pochopení textu objevují. Například v některých dlouhých větách, 
obsahujících několik rozvíjejících vedlejších vět a členů se lze poměrně snadno 
ztratit, obzvlášť obsahují-li výčet názvů několika hormonů a genů včetně popisu 
jejich interakcí, jako je tomu například ve druhém odstavci třetí kapitoly. Občas se 
také vyskytuje nadbytečné používání anglických výrazů v místech, kde lze snadno 
použít český ekvivalent (např. „fast“ strategie exploračního chování v abstraktu). 
Celkově však má práce velmi dobré zpracování a občasné stylistické nedostatky 
jsou u bakalářské práce pochopitelné, zvláště u takto komplexního tématu. Práce je 
dále doplněna dvěma vhodně zvolenými schématy, která pomáhají v pochopení 
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popisovaných procesů. Třešničkou je pak barevné přetištění malby tokajících 
jespáků bojovných, která dodává práci na vizuální zajímavosti. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Také obsahově je práce bez výraznějších nedostatků a plně splňuje kritéria pro 
obhájení. Je patrné, že autorka nastudovala velké množství informací, přitom se 
v tématu neztratila a naopak kvalitně zmapovala všechna témata, která si vytkla 
v cílech své práce. Práci proto hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. Na několika místech práce se objevuje tvrzení ve smyslu, že melaninové zbarvení 
ovlivňuje chování nositele a zvyšuje například jeho agresivitu. Jak lze potom 
vysvětlit vyšší agresivitu jedinců, jejichž ornament byl uměle zmenšený? Lze 
v tomhle případě opravdu určit směr kauzality? 
 
2. Autorka také v úvodu píše, že: „Jelikož melaninové zbarvení vykazuje variabilitu 
v intenzitě a rozsahu, běžně se mu přisuzuje funkce maskovací a mechanická a až 
v poslední době se mu začíná přisuzovat také role signální“. Lze to chápat tak, že 
variabilita ve znaku je na překážku v jeho signální funkci a naopak usnadňuje funkci 
při zpevnění peří? 
 
3. Na straně 20 je uvedeno, že testosteron zvyšuje hladinu kortikosteronu. Jako 
možný mechanizmus je uvedena možnost, že testosteron senzibilizuje osu HPA ke 
stresorům nebo přímo zvyšuje sekreci kortikosteronu. Napadl by autorku nějaký jiný 
mechanizmus, který by přímý vliv testosteronu na HPA neobsahoval? 
 

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, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 213 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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