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Název práce: 
Vztah vokalizace a hybridizace u savců 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o vokalizaci mezidruhových 
hybridů savců a pokusit se objasnit, zda a případně jak se vokalizace a hybridizace 
u savců navzájem ovlivňují. Proto se Anna zaměřila i na studie zabývající se 
dědičností vokalizace.    

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardní rešerší. Na delší úvod, shrnující některé obecné poznatky o 
hybridizaci, se zaměřením zejména na savce a jejich vokalizaci, navazuje vlastní 
rešerše, členěná do dvou hlavních kapitol. První se zabývá rolí vokalizace při 
hybridizaci savců a druhá tím, jak hybridizace ovlivňuje hlasové projevy hybridů. 
Práce končí krátkým závěrem. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité zdroje jsou relevantní a dostatečné. Anna cituje přes 90 prací a velmi 
oceňuji, že si dala práci i s dohledáním starších publikací. 
Citování splňuje formální standardy a citace jsou v textu zařazeny korektně. 
 

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): 
 
Formální úroveň je dobrá, překlepů a formálních nedostatků není mnoho. Práce je 
vhodně doplněna jedním převzatým obrázkem.  
S češtinou má Anna občas problém a její snaha vyjadřovat se řádně vědecky někdy 
vede k textu natolik šroubovanému, že se v něm čtenář rychle ztratí. Většinu 
takovýchto pasáží, včetně vět pozbývajících smyslu kvůli „detailům“, jako je 
například chybějící podmět, se snad ve finální verzi práce podařilo vymýtit. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce i přes nesnadné začátky nakonec splnila zadaný cíl. Anně se v bakalářské 
práci podařilo vypořádat i s faktem, že zatímco studie zabývajících se hybridizací 
savců by vydaly na obsáhlou monografii, těch, které v nějakém kontextu zmiňují 
vokalizaci, je mnohem méně a jejich dohledání není snadné. Anně se různorodé 
publikace podařilo víceméně zdařile propojit i oddiskutovat. Rešerše splňuje 
požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 

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: 
 
 

 


