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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je srovnávací analýza experimentálních studií testujících vliv zkušenosti 
s určitou potravou v rané fázi ontogeneze na pozdější potravní preference. Práce je 
zaměřena na koncepční a metodické problémy spojené s tímto tématem a na 
mezitaxonové srovnání efektu rané zkušenosti.     
 
Struktura (členění) práce: 
 
Po úvodu a vysvětlení základních teoretických koncepcí se práce věnuje nejprve 
metodickým aspektům problematiky a poté vlastní analýze experimentů. Jednotlivé 
kapitoly jsou zaměřeny na mezitaxonové srovnání a na různé aspekty problematiky - 
typy imprintovaných podnětů, načasování senzitivní periody, intenzitu a perzistenci 
imprintované preference. Samostatně je zpracována kapitola o vlivu sociálního 
přenosu v rané ontogenezi na pozdější preference. Nejdůležitější výsledky srovnání 
jsou shrnuty v závěru.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno přes 80 převážně primárních literárních zdrojů, což považuji za 
více než dostatečný počet. Použité údaje jsou relevantní. 
 
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 a stylistické stránce má práce vynikající úroveň úroveň, je psána 
stručně, čtivě a srozumitelně. Vhodné je i zařazení grafů ilustrujících výsledky 
klíčových experimentů. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce po všech stránkách splňuje nároky kladené na bakalářské práce na katedře 
zoologie PřF UK. Autorce se podařilo sepsat ucelený přehled toho, co je v současné 
době vlivu rané zkušenosti na potravní preference známo a prokázat schopnost o 
problematice samostatně uvažovat a kriticky hodnotit výsledky publikovaných 
experimentů. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a kladnému hodnocení. 
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Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
                                                                     Alice Exnerová 
 
 
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 P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 


