
 Strana 1 
Posudek na bakalá řskou práci 

 
Jméno posuzovatele: 
Tomáš Albrecht 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 
2.9.2014 

Autor: 
Nikola Siegelmannová 
Název práce: 
Mimopárové paternity a adaptivní vysvětlení samičí promiskuity u ptáků 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
 
Cílem práce bylo shrnutí studií týkajících se vysvětlení samičí promiskuity u sociálně 
monogamních ptáků. Práce měla především shrnout poznatky o výhodách a 
nevýhodách plynoucích z promiskuity a diskutovat hypotézy, které vysvětlují vznik a 
udržení samičího promiskuitního chování u ptáků, přičemž hlavní pozornost měl být 
věnována pracím srovnávajícím kvalitu mimopárových mláďat a jejich polovičních 
sourozenců. 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na oddíly týkající se jak ziskům, tak i nákladům potenciálně 
plynoucím samicím ze sexuální promiskuity. Toto členění je logické a vyplývá ze 
zadání a cílů práce. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka využila dostatečné množství literárních zdrojů (přes 130) a ty jsou správně 
citovány. 
 
 
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): 
 
Po formální stránce jsem s prací celkem spokojen, případné výtky nechávám na 
oponentce 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
 
 
Celkově se dle mého názoru jedná o kvalitní práci, která splnila zadané cíle a má 
očekávání. V průběhu vzniku práce jsem nabyl potěšujícího dojmu, že Nikola je 
schopna s literaturou celkem dobře pracovat – nemusel jsem, jak je to u 
bakalářských prací časté, opravovat způsob citací, Nikola se vyvarovala stylu jeden 
článek-jeden odstavec o něm, ale propojovala jednotlivé informace v celkem čtivý 
text. I přes to, že pracovala až do poloviny července v terénu, první verze, které 
dodala začátkem srpna, byly přijatelné a dalo se na nich stavět. Určité nešvary se 
samozřejmě vyskytly – jednak v některých kapitolách docházelo ke zbytečnému 
opakování témat, což se snad podařilo částečně eliminovat, dále nebylo moc času 
na finální úpravy textu – jak už to v podobných situacích bývá, chyběl cca 1 týden, 
aby práce byla úplně perfektní. Přesto jsem s výsledkem jako školitel spokojen a 
práci hodnotím kladně. 
 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


