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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Shrnutí literárních dat o ferálních populacích vybraných druhů kopytníků, posouzení 
odlišností v behaviorálním profilu, sociální organisaci a reprodukčních parametrech 
mezi ferálními populacemi a  populacemi v podmínkách chovu. 
 
Dílčí hypotézy se vztahují k otázce přetrvávání efektu domestikace u ferálních 
populací. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je logicky uspořádána, jednotlivé kapitoly jsou tematisovány obecnými tematy 
problematiky (feralisace, sociální aspekty domestikace, behaviorální adaptace, vliv 
ferálních kopytníků na prostředí, chování ve ferálních populacích).   
V jejich rámci jsou probírány kasuistiky týkající se jednotlivých sledovaných druhů 
(kůň, osel, skot, ovce, kozy, prase).  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka zpracovala velmi obsáhlý soubor literárních pramenů (seznam literatury 
obsahuje 189 položek). Věcné zhodnocení i formální práce s literaturou je na 
vynikající úrovni. 
 

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): 
 
Práce je omezena na textové zpracování, je doplněna rozsáhlým tabelárním 
přehledem modelových ferálních populací jednotlivých druhů.  
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 



Cíle práce byly splněny, práce poskytuje ucelený přehled problematiky i názornou 
ilustraci spojených nejasností. Vzhledem k členitosti tématu, značnému rozsahu, 
nemalým rozdílům ve specifikách jednotlivých druhů a způsobů jejich zohlednění v 
jednotlivých literárních pramenech, se vyčerpávající shrnutí,  rigorosní testování 
naskýtajích se hypotéz a vyvození obecný závěrů mohlo sotva podařit.   S těmito 
výhradami pak hodnotím práci jednoznačně kladně - studentka prokázala hluboký 
zájem o problematiku i schopnost s velmi komplexním úkolem se přiměřeně 
vyrovnat. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Nemohu se ubránit dojmu, že zvolený typ presentace problematiky nebyl 
nejšťastnější - rozčlenění práce na bloky věnované problematice jednotlivých taxonů 
s návaznou diskusní kapitolou kriticky srovnávající jejich výstupy by možná poskytlo 
více prostoru pro zohlednění obecných rysů a role jednotlivých faktorů modulujících 
sociální a behaviorální plasticitu ferálních populací. Nicméně, i v použitém členění je 
faktická členitost problematiky zřejmá. 
 
Otázky: 
 
str. 6: V práci chybí informace o poměrech  u divokých forem Caprinae - jsou tu 
známy např, také  creches (školky) popisované u ferálních stád? 
 
 (str.8) "vznik stád tvořených několika klisnami a hřebci vysvětluje tzv, consort 
hypothesis, která tvrdí, že tento typu spořádání vede ke snížené vnitrodruhové 
agresi"  - není kausalita převrácena: snížení agresivity je předpokladem daného 
typu uspořádání? 
 
Termín reprodukce je užíván mnohdy v zcela jasných kontextech - např. (str.10) 
"klisny s hřebci sevyskytují v průběhu celého roku a k reprodukci dochází v jasních 
měsících" - o kterou fázi reprodukce jde - říje?, porody? - jde o oestrus post partum?  
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
 výborně     

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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