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Autor: Nikola Siegelmannová 
 
Název práce: Mimopárové paternity a adaptivní vysvětlení samičí promiskuity 
u ptáků 
 
 
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Bakalářská práce Nikoly Siegelmannové je literární rešerší zabývající se analýzou 
zisků a ztrát plynoucích samcům a samicím z mimopárových paternit u sociálně 
monogamních pěvců. 
 
Jasně stanovené „Cíle práce“ ve studii ale chybí.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Posuzovaná práce má 36 stran a je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Práce svojí 
strukturou odpovídá požadavkům na bakalářské práce, tak jak jsou vyžadovány 
studijními předpisy. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka se ve své práci odkazuje na 136 vědeckých publikací, což naznačuje, že 
nastudovala poměrně rozsáhlou literaturu, týkající se dané problematiky.  
V některých případech ale autorka nedostatečně citovala literární zdroje v textu 
(např. studie Promerová et al. 2011). 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Posuzovaná práce je sepsána srozumitelně a čtivě, má logickou strukturu a jsou v ní 
dle mého názoru uvedena všechna potřebná fakta. Text je vhodně doplněn 
tabulkami a grafy. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Autorce se v její BP podařilo shrnout nejdůležitější faktory ovlivňující míru EPP u 
ptáků a tím splnila cíle, které si na začátku práce stanovila. 
Bakalářská práce je napsána na velmi dobré úrovni a stala se vhodným výchozím 
materiálem pro autorčinu budoucí diplomovou práci. 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Na studentku bych měla jednu následující otázku: 
 
Autorka v závěru své studie naznačuje, že ve své budoucí DP bude testovat kondici 
a kvalitu mláďat vlaštovky obecné (Hirundo rustica) formou přímého srovnávání 
polovičních sourozenců v hnízdě. Jak tedy bude hodnocena kvalita 
vnitropárových a mimopárových mlá ďat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


