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Název práce: 
 
Jakými vlivy je řízena intenzita a načasování ptačí migrace? 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Záměrem bylo shrnutí současného stavu poznání „čím je ovlivněn průběh ptačí 
migrace“. Autorka tato fakta sumarizuje, ale nehodnotí. Nutno zdůraznit, že název 
teoreticky zahrnuje širokou škálu variant. V současnosti s rozvojem satelitní 
telemetrie (výsledky pohříchu zpravidla nepublikované viz např. stovky ptáků 
označených v Asii v souvislosti s „ptačí chřipkou“) se posouvají poznatky od 
předpokládaných původními autory ke konkrétním výsledkům rozptýleným v různých 
publikacích a souborný publikovaný pohled dosud chybí. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je přiměřeně strukturována.  
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka využila většinu dostupných monografií i speciálních článků věnovaných 
problematice. 
Asi by bylo účelné využít i další práce orientované evolučně, které některé 
diskutované pohledy rozšiřují a obohacují. Například: Baker R. 1978: The 
Evolutionary ecology of Animal Migration, NY, 1012 pp 
Berthold P. 2001: Bird migration: a general survey. Oxford University Press, New 
York.  
Berthold P. 1966: Control of bird migration, Chapman Hall, 357 pp 
Newton I. 2008: The migration ecology of birds. Academic press, London. 
 

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 sepsána dobrým jazykem a přehlednou formou s obsáhlým 
přehledem literatury. Neobsahuje další obrazovou dokumentaci. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Jako bakalářská práce úspěšně splňuje svůj cíl, tedy získat orientaci 
v současném stavu problematiky a lze ji hodnotit jako přínosnou. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Snad by bylo vhodné uvést definici migrace a případně v boxech nastínit strukturu -
jednotlivé skupiny (dlouhý x krátký tah -zpravidla zhruba do 1000km), kroužení x 
aktivní let, přímočarý x reagující na zemské struktury, rozdíly prvotažný x zkušený a 
vystihnout jejich charakteristiky, z čehož plynou i různé omezující podmínky. 
V poslední době se objevilo velké množství prací dokazujících nečekanou výdrž a 
odolnost migrantů („endurance“), kteří jsou schopni několikadenních letů bez přistání 
(zvláště bahňáci a husy). Možná by bylo vhodné zahrnout i tyto výsledky, které 
vrhají nové pohledy na interakci s povětrnostními vlivy.  
Otázky:  

1) Pro podmínky střední Evropy s převládajícím Z nebo SZ prouděním vznikají 
zásadně rozdílné podmínky pro jedince tahnoucí JZ a JV směrem do Afriky. 
Druhy s krátkým tahem většinou směřují na Z nebo JZ. Jak to může ovlivnit 
jejich úspěšnost? 

2) Text „U evropských zvířat byla překvapivě zjištěna podzimní migrace jako 
rychlejší“ (str. 10) obecně odporuje tvrzení o rychlejším jarním tahu. Vztahuje 
se to k čápům? Lze to specifikovat? Pozn: nyní existuje již asi tisíc 
zmapovaných individuálních tahových tras (year-round) bílých čápů a např. u 
luňáků hnědých jen jedna publikace porovnává 364 tahových cest 
(individuálních epizod).  

 

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 213 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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