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Posudek na bakalářskou práci
školitelský posudek

Jméno posuzovatele:
RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová PhD.
Datum: 2.9.2013

Autor: Markéta Rejlová
Název práce: Referenční vokalizace primátů
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce je zpracovat odbornou literaturu týkající se referenční vokalizace
primátů, zejména s ohledem na potravní a antipredační chování.

Struktura (členění) práce:
Práce je členěná na úvod, závěr a 9 kapitol:
1. Lidská řeč versus vokalizace primátů
2. Evoluce lidské řeči
3. Sociální učení vokalizace
4. Gestikulace jako možné referenční chování
5. Neurobiologie vokalizace
6. Definice referenční komunikace
7. Referenční vokalizace jako antipredační chování
8. Referenční vokalizace asociovaná s potravou
9. Referenční komunikace u jiných živočišných druhů
Těžištěm práce je kapitola 7 (referenční vokalizace jako antipredační chování) a 9
(referenční vokalizace asociovaná s potravou), kde autorka uvádí studie provedené
u jednotlivých druhů primátů. Tyto studie v závěru práce autorka shrnuje do
přehledné tabulky.

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 literárními zdroji odpovídajícím způsobem a používá dostatečné
množství zdrojů.

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):
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Práce obsahuje adekvátní množství vhodně zvolených obrázků. Členění textu je
přehledné, jazyková stránka práce je solidní.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka si zvolila téma, které není snadné na pochopení a zpracování. Vyžaduje
nejen četbu značného množství odborné literatury, ale i její zasazení do kontextu
studia řeči a komunikace.
Změna, kterou práce doznala od prvních náčrtů po finální stav, byla enormní a je
třeba ocenit množství práce, úsilí a odhodlání, které autorka během psaní prokázala.
Dílčí nedostatky tak považuji za prostor pro další zlepšování, ke kterému autorka
jistě má potenciál.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „výborně“.

Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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.

