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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. Radek Lučan, Ph.D. 

Datum: 2.9.2015 
 

Autor:  Anna Koukolíková 
 

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…) 
 
Cílem bakalářské práce je formou literární rešerše shrnout dosavadní poznatky o 
klimatických a dalších (např. lunárních a solárních) vlivech, které ovlivňují 
načasování a intenzitu ptačí migrace. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce (celkem 14 stran textu+7 stran citované literatury) je logicky členěna do šesti 
kapitol, po stručném úvodu následuje kapitola věnovaná tahovým strategiím,stěžejní 
jsou pak kapitoly 3,  4 a 5, věnované povětrnostním vlivům, kondici ptáků a jejímu 
efektu na načasování migrace a efektům lunárního cyklu ). 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury zahrnuje 85 citací primárních odkazů a 7 položek uvedených 
zvlášt jako sekundární citace. Seznam literatury obsahuje jak práce klasické, tak 
zcela nejnovější a vzhledem k poměrně úzce pojatému zaměření práce je  dle mého 
soudu reprezentativní. Práce jsou citovány správně jak po formální, tak i po 
obsahové stránce. 
 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psána přehledně, bez jazykových zádrhelů a překlepů, neobsahuje 
obrazovou dokumetaci. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Přesto, že práce může působit poněkud stroze, reprezentativně pokrývá 
problematiku, na kterou měla být zaměřena - a sice vliv vnitřních a vnějších faktorů 
ovlivňujících intenzitu ptačí migrace. Vzhledem k obsáhlosti písemnictví zabývajícího 
se fenoménem ptačí migrace v nejširších souvislostech považuji strohost spíše za 
pozitivum, neboť defendetka se zbytečně nepouštěla do témat, se kterými zadání 
práce nesouviselo, ale kterými by bylo lze zajisté popsat mnoho dalších 
(zbytečných) stran papíru. Velmi také oceňuji samostatný a kritický přístup při 
výběru relevantní literatury (v návaznosti na pravidelné konzultace vím, že cca 90 
položek citované literatury představuje jen nepatrný zlomek prací, které musela 
pročíst) a věřím, že toto cvičení jí velmi posloužilo při získávání jakéhosi úvodního 
přehledu o problematice, které se bude věnovat během svého dalšího studia. 
Zároveň si neodpustím konstatování, že jde o práci, při jejíž finalizaci jsem jako 
školitel musel vložit dosud nejmenší úsilí měřené jednotkou "můj čas/jedna stránka 
textu". 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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