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Posudek na bakalářskou práci

E školitelský posudek                        Jméno posuzovatele:  Mgr.  Eva Landová,  Ph.D.
E oponentský posudek                     Datum:  16.5.2008

Autor: Veronika Musilová

Název práce:  Měření performance u plazů a obojživelníků

EE Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.Práce,kroměkomentovanéliterárnírešerše obsahuje i návrh série performančních

testů pro gekončíka nočního Eub/ephar/.s macu/ar7.us
Cílepráce(předmětrešg_rše,__p_racg_ypíh_y_pot_éza,+±)__,ůé,::r#:áncceebuy,po,aszhůrnt3átp:ípká,:,Šíyuzohbo€jž:vt:t,Píuků,,,kaož::ů::,tt,:í3tkuLue:oT,čřkéání_skam

iměření performance, tak i shrnout hlavní hypotézy,  které se pomocí měĚÍ§ní]iperformancetestují.Dílčímcílemprácebylon_avrhL±9uis_ér_i_LyhoqnLc_h

berio+ma.nčiních.testúpTogekoncč.Íkanočniho+

Struktura (členění) práce:Prácejestandardněčleněna. V úvodu jsou jasně stanovené cíle, jádro práce tvořípřehledtechnikvyužívanýchpřistudiuperformance.Hlavníhypotézyařešené

otázky jsou diskutovány v závěrečné kapitole spolu s hlavními výstupy a
hodnocením vědeckého zájmu o periormanci napříč různými taxonomickými
skupinami.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a)  autor(ka)  v  rešerši__[elev?_rit_rií  Ú_d__aje  z  l_i±e_rárr!í_C± Z9_[gjů? _________

f:u_:oéígn:=znaahpg:ř#á_v;essavfr,par,ácÉrho,j:vv:,:BříkTaědř::ípsen:ůrumz::f:tť:,á:gísoe:tupí_óu,!t:ee:ř#r:pnr;ř:r::ea::no?:čtáo;r:ík#j[iáca:ů:ť:;Tá:É!ůž;c:tdig:|,bfd:iy:a:nfžgcJ|ýpčíárik:ůtr;s:k:ieůr:t§rq

pvšem.vobvykiéfoměcue.1

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

Ž-avi-á-stní(n-a-asta--hda-rdní)-Ý-ý-Šied-e-kpr-áčéize--Fóvážova-t-hávrh--Š-érié-upFá-úený-čFtlperformančníchtestůvhodnýchprQL±_stgyLáníi§dL+eLho±±uh_u_|eště_ri-_g§Jíončikd:nočn.\ho(Eublepharismacularius):\\

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je dobrá, i když závěrečný spěch zanechal určité nepřesnostiapřeklepyanedůslednépoužíváníkurzívyvlatinskýchnázvech.ZávěrečnéchybyvcitacíchliteraturybychpřičetlaspíšebojisrešeršnímprogramemEndnote(a

snahu o jeho používání hodnotím kladně), než nedbalosti autorky. Autorka podcenila
časovou náročnost vlastního sepsání práce.

Splnění cílů práce a celkové hodnoceni:
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Musilová pracovala na zadaném tématuVeronika systematicky a odpovědně a to jak

ve fázi shánění doštupné literatury, tak i při podrobném studiu shromážděných
literárních pramenů. Její práce byla zadaná víceméně jako rešerše dostupné
literatury se záměrem, aby se autorka zorientovala v dostupné literatuře o
performanci u plazů a se souvisejícími otázkami z  behaviorální ekologie, morfologie
i evoluční biologie.  Práce byla zadaná jako učitelská bakalářská práce a autorka se
musela předem vypořádat s řadou otázek a problémů obsažených v přednáškách,
které jí ve stávajícím studijním plánu teprve čekají (např.  statistika, ekomorfologie,
morfometrické metody, ekologie plazů a obojživelníků apod.). Kladně bych
zhodnotila především dobrou orientaci ve stávající literatuře o performanci u ještěrů
a podrobné pročtení příslušné literatury.

Předložená práce tedy splnila vytčené cíle, hodnotím ji velice pozitivně a
jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

nebude součástí zveřejněnýchNávrh hodnocení
informací)

borně   E

školitele nebo oponenta (známka

velmidobře   Edobře   E

Instrukce pro vyplnění:
•       Prosíme   oponenty   i   školitele   o   co   nejstručnější   a   nejvýstižnější   komentáře   k  jednotlivým

bóa-ů-ri-idóáÉujte `rozsah), tučně vyznačéné rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při  posuzování je  nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských  prací -

ž,3si::±Ít:g!:5áí;::áz:g:::=g:#;:::3Zá:::::;:%::;:Íííf:::Íga,,.-ffkQyaí-
(pro  účely  zveřejnění  na  internetu),  a  dále  podepsaný  v 1  výtisku  Oako  součást  protokolu  o
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7,128 44 Praha 2


