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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Martina Komárková 

Datum: 
30. 5. 2016 

Autor: 
Adéla Boušková 

Název práce: 
Sociální vztahy ve ferálních populacích kopytníků v závislosti na podmínkách 
prostředí 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Neskromným cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem se zdivočelí domestikanti-
kopytníci dokázali adaptovat (z hlediska chování) na život na svobodě. Ač se 
literární prameny zpočátku zdály být dostatečné, po jejich bližším prostudování se 
ukázalo, že použitelných informací je překvapivě málo. Zejména takových, které by 
popisovaly skutečné experimenty, nikoli jen zevrubné pozorování populací v přírodě 
(a i těch není mnoho, odhlédneme-li od koní), bez srovnání s obdobou v zajetí.  
Museli jsme tedy rozšířit „portfolio“ a z původních koní a oslů se nakonec práce 
rozrostla také o skot, prasata, kozy a ovce. 

Struktura (členění) práce: 
 
Adéla se se strukturováním mnohovrstevnaté práce vypořádala dobře, prokázala 
velkou pečlivost, co se týče formální úpravy a citací. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka zpracovala více než sto osmdesát vědeckých článků, jejichž citace jsou 
správně a velice pečlivě doloženy, a to jak v textu, tak v seznamu použité literatury. 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální zpracování je vynikající, byť díky množství textu musela být poněkud 
redukována obrazová příloha. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Adéla prokázala značnou míru samostatnosti v oblasti vyhledávání literatury, 
poradila si s těžkým úkolem propojit dosti nestejnorodou skupinu zvířat a dobrala se 
k vlastním závěrům, které možná nepůsobí bombasticky, zato vynikajícně ukazují na 
obrovské neprobádané pole, čekající na osetí. Díky vzmáhající se iniciativě 
„rewildingu“ (dokonce v i České republice) je slušná šance, že klasická etologie 
znovu přijde ke slovu a budeme moci sledovat a popsat, jak se v kontrolovaných 
podmínkách domestikanti vrací ke kořenům. 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta 
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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 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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