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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Obecným cílem práce je osvětlit, které faktory morfologické, ekologické i 
behaviorální byly v minulosti spojeny s evolucí velikosti ptačího mozku. Práce 
shrnuje tradiční i recentní publikace testující různé hypotézy spojené s evolucí 
velikosti mozku u ptáků a kriticky je hodnotí. 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce svým členěním dobře reflektuje řešenou problematiku.  
Práce začíná úvodem, který shrnuje historické důvody pro vypracování výše 
zmíněné rešerše a definuje podrobně cíle práce. Další kapitoly shrnují tradiční a 
nový pohled na strukturu pračího mozku a způsoby jak můžeme měřit nebo i vyjádřit 
velikost mozku. Autorka diskutuje různé varianty od absolutní a relativní velikosti 
mozku, dále také  alometrii ve velikosti těla a mozku, encefalizační kvocient i tkzv. 
cerobrytyp a metodu přímého počítání neuronů. V dalších kapitolách se potom 
autorka zabývá jednotlivými evolučními omezeními (funkčními limity), či různými 
kompromisy „trade offs“, která při zvětšování mozku nastávají, konkrétně zvyšující 
se a konstantní metabolické nároky spojené s tělesnou teplotou, energetickou 
hodnotou získávanou z potravy, či zvýšenými nároky na letové schopnosti 
migrujících ptáků. Další kapitola je věnovaná životním strategiím a jejich vlivu na 
zvětšování mozku ptáků. Pozornost je věnována především rozdílu mezi altriciálním 
a prekociálním typem vývoje a vlivu prodlouženého ontogenetického vývoje 
prostřednictvým pokračující rodičovské investice. Samostatnou kapitolu tvoří oddíly 
věnující se mateřské investici ptáků do vajíček a souvislosti hladin testosteonu a 
feomelaninu s finální velikostí mozku. Kapitola senescence popisuje opět spíše 
rozdíly mezi K a r strategií jednotlivých druhů či spíše linií, které by opět mohly mít 
spojitost s velikostí mozku. Další kapitoly nastiňují možnou souvislost s dalšími 
behaviorálními a sociálními tlaky, které by mohly ovlivňovat adaptivní změny ve 
velikosti mozku. Jde o úroveň sociální komplexity, která je ovšem obtížně 
kvantifikovatelná, tak i o problematiku hnízdního parazitismu, komplexity zpěvu, 
stavby loubí, ukládání potravy ap. Samostatně jsou zpracovány vlivy domestikace 
na změny velikosti mozku. Práce je zakončena shrnujícími a diskuzními kapitolkami, 
které shrnují problémy komparativních analýz a shrnují i nejdůležitější faktory 
vedoucí ke zvětšování mozku či naopak ty, které evoluci velkého mozku u ptáků 
účině brání.  
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
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Použité zdroje jsou více než dostatečné, citovány jsou jak starší klasické práce a 
klíčové knihy formující povahu oboru tak i nejnovější publikace. Citované zdroje 
zabírají deset stran předkládané práce. Přebíraná fakta jsou vpodstatě správně 
interpretována, i když vzhledem k rozsahu práce autorka nezachází do přílišných 
podrobností. Rozsáhlý seznam citací vznikl pravděpodobně za pomoci nějakého 
citačního softwaru a není v něm mnoho chyb. Tam, kde je v textu potřeba fakta 
citovat, tak autorka činí. Převzatá fakta či hypotézy autorů publikací lze jasně oddělit 
od  vlastních názorů autorky. Nicméně, pokud v textu citujete více prací v závorce, 
musíte je řadit buďto podle roku publikace nebo méně obvykle podle abecedy např. 
str 23 třetí odstavec 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?  
Práce neobsahuje vlastní výsledky a není metaanalýzou již publikovaných dat. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):  
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Doprovodné převzaté obrázky mají také 
dobrou grafickou úroveň a jsou doplněny českými a latinskými popisky. Práce je 
psaná poměrně čtivě a text je psaný úsporným, ale plynulým věcným stylem.  
Možná bych uvítala více grafů přejatých z citovaných publikací ilustrujících sílu 
jednotlivých závislostí. To bohužel rozsah práce patrně neumožňoval. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce splnila vytčené cíle. Autorčino review literatury vztahující se k evoluci velikosti 
mozku u ptáků a k různým faktorům uvažovaným jako zodpovědné či přímo/nepřímo 
související se změnami velikosti mozku je poměrně zdařilé. Zmíněna jsou asi 
všechna podstatná zkoumaná témata, i když záběr jednotlivých podkapitol (témat) je 
nerovnoměrný a některá jsou krácena více než jiná. Úvodní kapitoly jsou tak 
propracovanější, než ty zmíněné ke konci (např. kapitola věnující se ukládání 
potravy). Nyní mi dovolte ryze subjektivní celkové hodnocení. Už dlouho jsem 
nečetla bakalářskou práci, která by v sobě spojovala zajímavé téma, které by bylo 
pojaté dostatečně široce. Zároveň jsou vypíchnuty všechny podstatné fakty a klíčové 
práce jsou i lehce kriticky diskutovány. Zaujal mě zejména fakt, že většina variability 
v rozdílné velikosti mozku na úrovni vyšších taxonů (řádů, čeledí) je spojena 
s velikostí a altriciálním vs prekociálním vývojem (až na ty nešťastné vrubozobé), 
popřípadě parametry životní K strategie. Ostatní, často až bizardní parametry, ač 
v některých pracích průkazné, vysvětlují vlastně mnohem méně z celkové variability, 
popřípadě jsou lépe postižitelné na nižší taxonomické úrovni (např. uvnitř čeled i).   
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Práce se dotýká svými parametry mnoha podoborů biologie, některé jsou 
reflektovány více, některé jenom v náznaku. Zatímco přehledu způsobů měření 
velikosti mozku je věnována velká pozornost, použitým metodám srovnávac í 
fylogenetické analýzy se studentka kompletně vyhnula, i když diskutuje, že rozdílná 
použitá metodika prací by mohla stát za rozporuplnými výsledky jednotlivých analýz. 
Doufejme, že tomuto tématu se bude věnovat v rámci budoucího studia mnohem 
více, pro interpretaci výsledků u tohoto typu srovnávacích analýz je to poměrně 
důležité. Nicméně, autorka správně reflektuje fakt, že porozumění vztahů mezi 
vyššími taxony je i přes značné výzkumné snahy pouze dočasným konsensem a 
můžeme se ještě dočkat nějakých překvapení. Podle některých prací je to i vinou 
rychlé radiace (a následné extinkce) ve svrchní křídě a na přelomu druhohor a 
třetihor. To je velmi správný postřeh, bohužel ho už autorka v diskuzi dále nevyužívá 
a to by bylo třeba. Celkově to může znamenat, že tlaky působící v tuto dobu, byly 
v rámci většiny vyšších taxonů zásadní. Selekční tlaky zodpovědné za nastavení 
velikostí mozku v jednotlivých vyšších taxonech (řádech a vyšších) byly 
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pravděpodobně úplně jiné v této době, než ty, které působily diverzifikaci uvnitř 
čeledí(a níže) později. Tento předpoklad je v práci naznačen, ale není náležitě 
diskutován. K tomu směřují i následující otázky, které by měly sloužit pouze 
k rozvinutí diskuze a nesnižují celkově velmi dobrou kvalitu práce: 
1) Kdybyste rozdělila práce na ty, které vysvětlují evoluci velikosti mozku u ptáků na 
vyšší taxonomické úrovni a na ty, které hodnotí variabilitu ve velikosti mozku uvnitř 
čeledí, či níže, liší se i klíčové vysvětlující faktory? V tomto případě odhlédněte od 
úrovně generalizace v rámci studovaných faktorů (informace o tom, že druh je 
monogamní je pomněrně spolehlivá, zatímco v rámci čeledi je třeba pouze většina 
druhů monogamních a tudíž kodujeme čeleď jako monogamní, což je méně 
spolehlivá informace ap.).  
2) Řada teorií o změnách velikosti (skrytě o zvětšování) mozku u ptáků byla 
odvozena z dřívějších studií savců a zvláště pak primátů. Které z těchto teorií se 
podle vás u ptáků nepotvrdily, popřípadě se vám zdá, že jsou pro vysvětlení evoluce 
velikosti mozku ptáků nevhodné? 
3) Uveďte faktory (studie) působící druhotné zmenšení ancestrálně větší velikosti 
mozku u ptáků, co bývá nejčastějším faktorem (limitou) zodpovědným za toto 
zmenšování? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
 X 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 PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 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. 
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