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Potravní preference a foraging mode u ještěrů
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo zhodnotit a shrnout dosavadní poznatky problematiky potravních
preferencí a foraging mode u ještěrů. Hlavní předmětem rešerše bylo definovat a
porovnat jednotlivé druhy foraging mode a jaké jsou potravní preference u ještěrů
s obzvláštním zřetelem na skupiny Agamy, Gekoni a Varani.
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna standardním způsobem na: abstrakt, úvod, kapitoly (obecné
principy vyhledávání kořisti, obecné charakteristiky foraging mode u ještěrů,
morfologické a ekologické aspekty způsobu vyhledávání kořisti, fylogenetické vztahy
u potravních strategií, potravní preference, charakteristiky sledovaných skupin),
závěr, seznam zkratek a použitá literatura. Práce má i se seznamem literatury 32
stran.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Literární zdroje jsou citovány dostatečně a autor je cituje správně.
Autor použil relevantní údaje z literárních zdrojů.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výsledky.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je dostatečná. Autor použil relevantní obrazovou
dokumentaci. Jazyková úroveň je dobrá s minimem pravopisných chyb.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autor splnil všechny cíle práce v plném rozsahu. Práce plně pokrývá danou
problematiku, je dostačující a proto ji DOPORUČUJI k obhajobě.
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Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

