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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…)  
 
Cílem práce je shrnutí současných poznatků o referenční vokalizaci primátů 
v kontextu antipredačního a potravního chování a přehled odborné literatury věnující 
se tomuto tématu. K dalším cílům patří i rekapitulace poznatků o fylogenezi lidské 
řeči a její srovnání s vokalizacemi jiných primátů.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je přehledně a logicky členěna do jedenácti hlavních kapitol. Prvních pět 
kapitol se věnuje různým aspektům vokalizace u primátů a člověka obecně – 
srovnání vokalizace člověka a ostatních primátů, evoluci řeči, významu sociálního 
učení v systémech vokální komunikace, souvislosti s gestikulací a 
neurobiologickému substrátu vokalizací. Šestá kapitola popisuje a definuje 
referenční komunikaci jako hlavní téma práce, sedmá a osmá kapitola se věnují 
obšírnému přehledu jednotlivých studií na toto téma, v oblasti antipredačního, 
respektive potravního chování. Tyto kapitoly jsou členěny taxonomicky, podle skupin 
a druhů primátů.  Devátá kapitola krátce rekapituluje  některé poznatky získané u 
jiných zvířecích druhů. Práci zakončuje stručný závěr a seznam literatury.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka pracuje s velkým množstvím původní literatury, v seznamu literatury je 
zahrnuto 96 položek. Literární zdroje jsou v textu náležitě citovány a práce 
s literaturou je celkově na odpovídající úrovni. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje sedm obrázků, které názorně ilustrují skutečnosti popisované 
v hlavním textu. U všech je správně citován původní zdroj odkud byly přejaty. Závěr 
je vhodně doplněn přehlednou tabulkou shrnující druhy a charakter referenčních 
vokalizací u jednotlivých druhů. 
Jazyková úroveň práce je všeobecně vzato dobrá. Použitý styl odpovídá tématu a 
charakteru práce a zároveň je čtenářsky srozumitelný. Autorka mohla věnovat 
poněkud více pozornosti drobným gramatickým a pravopisným chybám, jejich 
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frekvence ale není natolik velká, aby působila rušivě.  
Jedinou skutečnou výtkou je anglická verze abstraktu, jejíž úroveň neodpovídá 
odbornému textu, a zcela zbytečně kazí první dojem z jinak zdařilé práce. Autorka 
by měla na své angličtině do budoucna zapracovat. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práce splňuje cíle vytčené v úvodu a podává zevrubný přehled o referenční 
vokalizaci u primátů, který může být dobrým základem pro budoucí práci její autorky. 
Zejména je třeba ocenit přehledné členění a velké množství zpracované literatury. 
Úroveň práce po stránce jazykové i odborné dobrá. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Tématem práce je vokalizace informující příslušníky stejného druhu o konkrétních 
událostech a objektech. Do jaké míry a u jakých druhů je nositelem významu nejen 
samotný zvuk, ale spíše pořadí vydávaných zvuků, tj. syntaxe? 
 
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 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. 

 


