
Školitelský posudek na diplomovou práci Markéty Kyptové: „Intenzita bakteriální zátěže v 

peří a jeho rezistence proti bakteriální degradaci u tropických druhů ptáků afromontánních 

oblastí Kamerunu“ 

 

Markéta měla ve své diplomové práci zhodnotit, zda se mění intenzity bakteriální zátěže v krycím 

opeření u vybraných tropických druhů ptáků obývajících oblasti horského mlžného lesa 

severozápadního Kamerunu a zároveň porovnat rezistenci jejich opeření vůči bakteriální degradaci 

v závislosti na ptilochronologických parametrech a deponovaných pigmentech. Svým rozsahem tak 

diplomová práce shrnuje data, která by vystačila na diplomové práce dvě. S ohledem na tento fakt a 

objem analyzovaných dat, čítajících přes 300 jedinců, je nutné podotknout, že ne všechny analýzy 

byly provedeny Markétou zcela samostatně a s podstatnou částí in vitro experimentů degradability 

rýdovacích per i molekulárních analýz Markétě vypomohla laborantka. Na druhou stranu, příprava 

vzorků, chystání databází a kompletní ptilochronologické analýzy byly zcela v režii Markéty a chopila 

se jich s velkým nadšením a precizností. Podobně samostatně si Markéta vedla s obstaráváním a 

extrahováním údajů, týkajících se jednotlivých komponent životních a reprodukčních strategií 

studovaných druhů.  

Sepisování diplomové práce se i přes roční odklad z důvodu mého odchodu na mateřskou 

dovolenou dělo v poměrné časové tísni, což se odrazilo na výsledné kvalitě psaného projevu i 

typografické úpravě diplomové práce. Ta je místy zbytečně zanedbaná s překlepy či chybějícími 

čárkami, mezerami apod. Nicméně, navzdory této časové tísni musím zhodnotit, že si Markéta při 

sepisování diplomové práce vedla velmi obstojně, nastudovala velké množství nejsoučasnějších 

publikací na dané téma a dokonce si dovolila mi v některých mých návrzích na podobu práce 

oponovat a prosadit si vlastní členění a obsah. To se projevovalo i při psaní diskuze, kde se Markéta 

s některými mými argumentacemi vůbec neztotožnila a výsledky v diskuzi konfrontovala pouze 

s nejaktuálnějšími dostupnými publikacemi na dané téma. 

 Celkově považuji předloženou diplomovou práci za hutné a kompaktní dílo s množstvím 

zajímavých výsledků. Markétino úsilí vložené do průběhu řešení a sepisování diplomové práce 

hodnotím velmi pozitivně a práci rozhodně doporučuji k obhajobě s kladným hodnocením. 

 

Ve Studenci 23. 5. 2017 
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