Oponentský posudek na bakalá°skou práci Hany Kahounové
P°edloºená bakalá°ská práce s názvem Vztah melaninového vzoru a chování má 33 £íslovaných stran a jde
o re²er²ní typ práce. Nezvykle je práce d¥lena na kapitoly Úvod, Melaninové zbarvení, Diskuzi, Záv¥r a Pouºitou
literaturu. Kapitola Melaninové zbarvení je teprve dále £len¥na do podsekcí.

Na konci p·lstánkovém úvodu si autorka klade za cíle shrnoutí problematiky vnitrodruhového polymorsmu
melaninového zbarvení obratlovc· a prozkoumaní polymorsmu na úrovni genetické, ekologické a behaviorální.
Práce trpí d¥tskými nemoci jako jsou p°eklepy, v¥tné pahýly, formátovacími proh°e²ky a latinskými názvy
zví°at neuvád¥nými latinkou. Nicmén¥ text je srozumitelný.
Samostatný odstavec v mém posudku si bohuºel zaslouºí i pouºitá literatura a reference na ní v textu. V
seznamu literatury je uvedeno 265 poloºek. To ov²em v²e dobré, co lze k referencím °íci. Autorka nepouºívá
jednotný styl a není výjimkou, ºe na jedné stran¥ jsou k vid¥ní dva a více cita£ních styl·. Dokonce bych °ekl,
ºe p°edloºená práce je dobrým p°íkladem, jak se citovat nemá. Navíc se v textu ob£as vyskytnou citace to
najdu, citace nebo abstrakt. V seznamu literatury jsou n¥které práce uvedeny hv¥zdi£kou (*), mohla by autorka

vysv¥tlit její význam? Zajímalo by mne jakou £ást publikací m¥la autorka fyzicky k dispozici, protoºe jestli
opravdu p°e£etla 265 r·zných zdroj· literatury, tak je to na bakalá°skou práci velmi nadstandartní výkon.
Pokud ov²em je v¥t²ina z uvedených refencí sekundárními prameny (tj. pokud je autorka cituje podle jiných,
kte°í je citovali), tak si zaslouºí pokárat, protoºe tento fakt by se m¥l explicitn¥ uvést a nem¥lo by se k tomuto
postupu uchylovat moc £asto. Práce cituje publikace v seznamu neuvedené (nap°. str. 7. Rosenblum 2006), v
seznamu i pouºívá naprosto nerelevantní reference (nap°. str. 10, Dauwe a Eens 2008 se zabývají t¥ºkými kovy
u sýkor a autorka je cituje v souvislosti s radiací v ernobylu; str. 16, Kim et al., 2010 pojednávají o oxida£ním
stresu u pták· a autorka je cituje v souvislosti se zbarvením ps· Jindo).
Autorka v diskuzi shrnuje výhody a nevýhody tmav¥ zbarvených jedinc· do tabulky. Pominu-li, ºe se autorka
na tabulku odkazuje jiº v p°edchozí kapitole a ºe má tabulka barevný ráme£ek bijící do o£í, je její zpracování
nedostate£né. V odborné literatu°e mívá tabulka n¥jakou zásadní hodnotu. ekal bych nap°. v °ádcích druhy, ve
sloupcích pak výhody a nevýhody tmavých jedinc· a to v£etn¥ referencí (formou horních index·). Navíc rozsah
diskuze je naprosto nep°im¥°ený - jen jedna strana diskutující 18 stran fakt·. Asi by bývalo rozum¥j²í diskuzi
v·bec neuvád¥t, neº ji takto doslova odbýt.
K prácí mám následující dotazy a p°ipomínky:

•

Kapitola 2.2.2.2 se týka jen ektoterm·, coº by m¥lo být zd·razn¥no.

•

2.3.1.5 Ve v¥t¥ Tmav²í jedinci by m¥li rychleji r·st (Roulin et al., 2008), jelikoº glukokortikoidy inhibují
anabolické pochody, v£etn¥ r·stu (Muller et al., 2009b). je zjevný rozpor. Mohla by autorka vysv¥tlit,
jak v¥tu myslela?

•

Pro£ je kapitola Glogerovo pravidlo za°azena pod kapitolu Termoregulace?

•

V diskusi autorka uvádí, ºe v¥t²ina obratlovc· je zbarvená spí²e sv¥tle. Odkud £erpá?

•

Dále si klade otázku : ím je tedy výskyt sv¥tlé barvy podporován? Je moºné, ºe uvedené výhody nejsou
vºdy tak výhodné, jak se zdá? Mohla by autorka se této otázce více v¥novat b¥hem obhajoby?

Z p°ekládané práce mám smí²ené pocity. Na jedné stran¥ autorka zpracovala velké mnoºství pramen· a nepochybn¥ ud¥lala mnoho práce. Na stran¥ druhé stávající prezentace jejích výsledk· je zna£n¥ nep°esv¥d£ivá.
Práce spl¬uje formální podmínky kladené na diplomovou práci P°F UK a vý²e uvedené nedostatky nejsou
natolik závaºné, a proto m·ºu doporu£it tuto práci k obhajob¥. V p°ípad¥ své nep°ítomnosti navhrhuji práci
autorky ohodnotit stupn¥m dob°e.
V eských Bud¥jovicích dne 3.6.2015
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