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Název práce: Kompetice spermií u ptáků a zdroje její variability na vnitrodruhové a 
mezidruhové úrovni. 
 
X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Bakalářská práce Petry Šplíchalové je literární rešerší zabývající se výskytem 
mimopárových paternit (EPP) u ptáků se zaměřením na nejdůležitější faktory, které 
ovlivňují míru EPP. 
 
Autorka si ve své práci stanovila následující cíle: 

1) popsat míru EPP u ptáků (především u pěvců, kteří jsou vhodnou modelovou 
skupinou k výzkumu EPP) 

2) zmínit faktory vysvětlující variabilitu v míře EPP na mezidruhové a 
vnitrodruhové úrovni 

3) zmínit evoluční důsledky samičí promiskuity na úrovni morfologických změn a 
pohlavního dimorfismu 

Struktura (členění) práce: 
 
Posuzovaná práce má 31 stran a je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Studie je 
navíc obohacena o přílohu, ve které je uveden přehled druhů pěvců s údaji o 
výskytu EPP. Text je vhodně doplněn tabulkami a grafy. Práce svojí strukturou 
odpovídá požadavkům na bakalářské práce, tak jak jsou vyžadovány studijními 
předpisy. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka se ve své práci odkazuje na 92 vědeckých publikací, což naznačuje, že 
nastudovala poměrně rozsáhlou literaturu, týkající se dané problematiky. 
 
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): 
 
Literární rešerše působí v některých pasážích roztříštěně a ztrácí nejen na čtivosti, 
ale v případě některých vět i na srozumitelnosti. Čitatel je tímto uváděn do rozpaků, 
zda autorka dané problematice porozuměla správně. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Autorce se v její BP podařilo shrnout nejdůležitější faktory ovlivňující míru EPP a tím 
splnila cíle, které si na začátku práce stanovila. V úvodní kapitole ovšem chybí 
zmínka o kompetici spermií, jak je v názvu práce uvedena. EPP jsou sice 
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ukazatelem kompetice spermií, ale autorka dostatečně nevysvětluje, proč se v celé 
práci zabývá jen EPP. Také mi zde chybí zmínka, proč si studentka toto téma 
vybrala a čím se bude v rámci své DP zabývat.  
 
Předloženou práci Petry Šplíchalové i přes výše uvedené výhrady doporučuji k 
obhajobě. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
K bakalářské práci bych měla tyto připomínky: 
 

1) V 1. kapitole s názvem Mimopárové paternity u ptáků se autorka od začátku 
zmiňuje jen o genetických markerech, které se při stanovení EPP používají. 
Myslím si, že si toto téma zaslouží více pozornosti nebo měla autorka změnit 
název kapitoly. 

 
2) Autorka na str. 22 nedostatečně cituje komparativní studii Westneat & Stewart 

(2003). V převzaté tabulce chybí citace k jednotlivým studiím, které zmiňují 
faktory ovlivňující míru variability EPP. Interpretace výsledků tím pak ztrácí na 
srozumitelnosti. Navíc se v interpretaci dat nacházejí chyby: fylogeneze dle 
autorčiny tabulky nepatří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující míru EPP, v 
textu to již správně uvádí jinak. Pohlavní dichromatismus (rozdílné zbarvení 
samce a samice stejného druhu) autorka překládá jako velikost těla, v tabulce 
se tím ale jedná o jiný statistický údaj. Navíc pohlavní dichromatismus by měl 
dle citovaných studií (Owens & Hartley 1998, Petrie et al. 1998) ovlivňovat 
míru EPP u ptáků. Autorka však tvrdí opak. 

 
Na studentku bych měla dvě následující otázky: 
 

1) na str. 24 autorka zmiňuje, že kompetice spermií patří mezi faktory snižující 
variabilitu morfologických parametrů spermií. Jaké faktory naopak 
variabilitu spermií zvyšují? Posta čí vyjmenovat jen dva faktory. 

2) Autorka ve své práci píše o faktorech ovlivňujících míru EPP, ale nezmiňuje, 
proč by mělo být pro samce a samice výhodné účastnit se EPP. Jaké tedy 
existují hypotézy, pro č dochází ke kopulacím mimo pár a komu to 
přináší výhody?  

 
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, 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 P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 nebo doru čte 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. 


