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Kompetice spermií u ptáků a zdroje její variability na vnitrodruhové a 
mezidruhové úrovni
 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cíle práce jsou definovány v úvodu - jedná se především o zhodnocení faktorů, 
které ovlivňují míru kompetice spermií u ptáků, především pěvců. Jako měřítko 
kompetice spermií je v práci použita míra mimopárových paternit (EPP) - ta je 
nejdostupnější mírou kompetice spermií  a byla publikována již pro stovky druhů 
ptáků. Vedlejším cílem bylo vytvoření aktuální databáze shrnující všechny údaje 
o míře EPP u pěvců publikované od roku 2001. Tato databáze bude využita k 
dalším analýzám v rámci budoucí magisterské práce uchazečky.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna celkem logicky na tři oddíly. První je popisný a s pomocí nově 
vzniklé databáze zpřesňuje údaje o výskytu EPP u ptáků. V druhé části jsou pak 
shrnuty ekologické a environmentální koreláty míry EPP u pěvců. Pozornost je 
věnována i variabilitě v míře EPP v rámci druhu. V poslední kapitole jsou 
nastíněny evoluční důsledky EPP, především vliv kompetice spermií na 
morfologii spermií a velikost testes. Následuje závěr, který je pokusem shrnout 
význam mimopárových a faktory, které kompetici spermií ovlivňují.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autorka cituje kolem 80 zdrojů - ty se týkají hlavního textu práce, 'v tomto počtu 
však nejsou zahrnuty zdroje použité k vytvoření souhrnné tabulky výskytu EPP 



Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Poněkud nadstandardním počinem autorky je vytvoření souhrnné databáze prací 
zabývajících se výskytem EPP u pěvců a publikovaných v letech 2001-2013. Tato 
databáze je unikátní a její vytvoření si vyžádalo značného úsilí. V rámci 
předložené bakalářské práce není její informační hodnota plně zužitkována (z 
důvodu časových i prostorových to nebylo možné), bude však využita v dalších 
analýzách. Databáze je k práci připojena formou Appendixu. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Obrazová dokumentace je dostatečná, též grafická úroveň je dobrá. Moje osobní 
zkušenost s jazykovou úrovní verzí, které jsem průběžně dostával, byla spíše 
rozpačitá, chvílemi jsem se divil, zda se ještě, jako za starých časů, vyučuje na 
školách nižších stupňů sloh. Velice často do těchto textů pronikly různé hovorové 
výrazy apod. Myslím ale, že se nakonec podařilo většinu těchto záležitostí 
odstranit.  Celkové posouzení jazykové úrovně práce nechávám na oponentovi.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce celkově splnila svůj cíl - myslím, že si adeptka udělala určitý pořádek v 
literatuře zabývající se popisem mezidruhové variability v míře kompetice spermií 
u ptáků. Oceňuji také vytvoření kompletní databáze studií zabývajících se 
mimopárovými paternitami. To je počin, který je velice náročný z hlediska studia 
primární literatury. 
Jako školitel práce mám však některé výhrady, které zde musí zaznít. Jazykovou 
úroveň práce jsem již zmínil. Mnohem zásadnější jsou však obtíže, které má 
adeptka s interpretací publikovaných výsledků, relevantních v její práci. 
Opakovaně, a téměř ve všech kapitolách, docházelo k tomu, že se adeptka v 
interpretacích ztrácela, nebyla úplně schopna učinit si vlastní závěry, přiklonit se 
k převládajícímu názoru, či s ním naopak, s podporou již publikovaných prací, 
polemizovat. Byl to boj. Jednotlivé kapitoly práce jsou tak nevyrovnané, kvalita 
kolísá. Jak už to navíc bývá, některé závěrečné pasáže se mi pak do rukou 
dostaly až těsně před vytištěním práce. Celkově, přes různé výhrady, však práci 
doporučuji k obhajobě. Dle mého se jedná o celkem kvalitní dílo, které je 
přínosné nejen pro adeptku samu, ale i pro širší okruh zájemců o postkopulační 
pohlavní výběr.
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• 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 
e x t e r n í c h o p o n e n t ů ) z a š l e t e v   e l e k t r o n i c k é p o d o b ě n a e - m a i l : 
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.


