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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
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Jméno posuzovatele: Katerina Sam 
 
Datum: 05.09.2016 
 

Autor: Zuzana Sejfová 
 
Název práce: Fyziologie a funkční anatomie nektarivorních 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 popsat fyziologické adaptace tří čeledí s největším zastoupením 
specializovaných nektarivorů – kolibříkovitých, strdimilovitých a kystráčkovitých. 
Autorka se zaměřila pouze na problematiku spojenou s konzumací nektaru, tedy 
adaptacím trávicí a vylučovací soustavy a specifický přístup k nektaru. Specifické 
hypotézy nebyly stanoveny. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na krátký, jedno-stránkový, úvod, na dvě hlavní tématické sekce a 
závěr. První sekce je o nektaru a je rozdělena na 4 kapitoly - o rychlosti průchodu 
trávicím traktem, trávení, o proteinech a aminokiselinách a nakonec o osmoregulaci. 
Druhá sekce je o krmení za letu a tato je rozdělena na tři jednotlivé kapitoly o třech 
diskutovaných skupinách ptáků. Práce je zakončena opět krátkým závěrem (jeden a 
půl strany). Členění je srozumitelné, nicméně nijak zvláště nepodporuje porovnání 
nalezených údajů a spíše podporuje popisnou strukturu celé práce.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Z práce je zřejmé, že autorka dokázala pracovat s literaturou a vyhledala jak 
relevantní práce starší tak velmi aktuální, práce otištěné v impaktovaných 
časopisech i v literatuře šedé a publikované v různých jazycích. Autorka cituje práce 
většinou správně a v celém textu jsem narazila jen na několik špatně citovaných 
prací, nebo překlepů v referencích.  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje žádé vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text práce je dobře členěn, grafika je jednoduchá a velmi skromná, jednotná skrze 
celou práci. Práce obsahuje pouze tři obrázky a dvě tabulky. V textu je několik 
drobných překlepů, čímž se práce řadí k lepšímu standardu. Zdá se, že autorka si 
dala práci s opravami textu a gramatikou, pár maličkostí ji ale přeci jen uniklo. Text 
je bohužel stále ještě místy kostrbatý, nezáživný a špatně čtivý (vliv překladu 
z angličtiny je místy viditelný). Některé věty se zdají být opakováním věcí již dříve 
řečených a utorka občas nepostupuje v textu logicky od obecných k více 
specializovaným informacím. V několika případech je latinský název živočichů 
spatně. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Cíle práce, tak jak si je autorka vytyčila (tj. popis fyziologických adaptací některých 
nektarivorů) byly naplněny. Já bych nicméně od bakalářské rešeršní práce čekala 
mnohem větší propracovanost tématu a rozvinutější diskuzi nalezených údajů. Práci 
podle mě chybí hlavní myšlenka a hypotéza, která by jí udávala směr. Práce, tak jak 
je předložena,  je sice plná detailních informací o metabolismu, osmoregulaci a letu 
jednotlivých skupin, ale tyto informace je velmi těžké vstřebat a udržet u nich 
pozornost. Já osobně bych v podobné práci očekávala alespoň několik grafů 
ukazujích například hodnoty metabolismu, osmoregulace, dusíku ...doplněné diskuzí 
toho proč/či se jednotlivé skupiny liší (nejlépe i s ohledem na fylogenezi). V druhé 
sekci o letu, kdy autorka rozdělila text na jednotlivé skupiny, chybí srovnání téměř 
úplně.  
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Otázky: 

Přestože se autorka nezabývala nektarivorními papoušky speciicky, ráda bych se jí zeptala na to, jak 

jsou právě oni konvergentně adaptovaní na nektarivorii.  

Autorka zmiňuje, že v Evropě nejsou žádní specializovaní nektarivoři, proč je tomu tak? Kteří ptáci 

z Evropské fauny jsou známí tím, že navštěvují/opilují květy rostlin? 

Proč by kolibříci měli preferovat sacharózu, zatímco ostatní nektarivoři hexózy? 

Jak vypadají tipičtí zástupci Caprimulgiformes.  

 

Drobné připomínky: 

Trochilidae patří do řádu svišťounů Apodiformes ne  Caprimulgiformes.  

Tangarovité není třeba psát s velkým písmenem na začátku.  

Et al. je někdy uváděno kurzivou někdy ne. 

Co to znamená w/w v %, Nicolson 2002? 

Strana 9, poslední odstavec: Píše se, že transport glukózy je nulový, zatímco další věta říká, že 

transport D-glukózy je maximálně rychlý. Nechybí v předešlé větě něco? 

Strana 10, Napier et al. chybí označení citace, v předešlé větě je nadbytečná tečka. Tyto chyby se 

objevují několikrát v celém textu.  

Chalcomitra ametistina – je specialista či ne? Tato informace v textu chybí a chybí i u dalších druhů. 

Strana 13, Tabulka 1 – zdroje literatury v tabulce a pod tabulkou se opakují, ale nejsou úplně stejné. 

Druhý odstavec pod tabulkou, autorka píže že korelace mezi MNR a TNEL jsou evidentní, ale já tam 

tedy žádné nenašla. Zkoušela autorka data vůbec korelovat?  

Strana 15 – šetřit soluty?  

Strana 20 - Cinnyris talatala ne talala, Phylidonyris novaehollandiae ne … die 

Tabulka 2 – opět uvedeny zdroje v tabulce i pod ní a opět se neshodují. Nadpis tabulek se má 

objevovat nad nimi. Zatímco popisek obrázů má být pod obrázky. 
 
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 
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• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na 

lukas.kratochvil@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 
výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF 
UK, Viničná 7, Praha 2. 


