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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: David Hořák 
 

Datum: 28.5.2017 
 

Autor: Lucie Pešková 
 

Název práce: Vliv inkubační teploty na vývoj ptačího embrya 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je dle autorky, shrnutí poznatků o vlivu inkubační teploty na líhnivost, 
délku inkubace, poměr pohlaví a kvalitu mláďat u ptáků. V práci dále probleskují 
metodické aspekty studia výše uvedeného. Z práce není jasné, proč autorka 
zahrnula význam inkubace v reintrodukčních projektech jako samostatnou kapitolu.   
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně, ale až příliš - některé kapitoly mi přijdou zbytečné. 
Například kapitola „Teplota“ na straně 2 je pouhým odkazem na kapitolu „Inkubační 
teplota“. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila dostatečné množství prací (74) a zdroje jsou řádně citovány. V práci 
jsou použity relevantní informace a navíc jsou velmi obratně kombinovány, práce 
v tomto ohledu zcela jistě splnila svůj účel.  
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je po formální stránce zdařilá, texty o obrazové přílohy jsou řádně zeditovány, 
slohově patří práce jednoznačně mezi ty čtivé.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkově považuji práci za velmi povedenou. Obsahuje dostatečné až velké množství 
informací (opakování lze pozorovat jen místy), kterou jsou z velké většiny relevantní 
a vhodně propojeny. Vzhledem k počtu popisovaných faktorů, bych ocenil větší 
slovní zvýraznění rozdílů v důležitosti mezi faktory a následně patřičně upravenou 
míru investice do dané části textu. Práci doporučuji k obhajobě.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Autorka v textu zmiňuje, že práce studující inkubační chování ve volné 
přírodě jsou velmi vzácné. Proč? Dá se to nějak obejít?  

2. Na straně 3 se píše, že horizontálně inkubovaná vejce mají větší líhnivost než 
vejce inkubována vertikálně. Proč? 

3. Na straně 5 autorka píše, že vejcím zebřičky pestré nevadí vysoká teplota (51 
stupňů), pokud ji zažívají před započetím inkubace. Jak je definovaný začátek 
inkubace?  

4. Kapitola 3.3.1. nese název „Faktory ovlivňující prohřívání vajec“ a je 
podkapitolou kapitoly 3.3. „Vliv inkubační teploty“.  Názvy ani řazení kapitol 
není zcela ideální: (i) vliv inkubační teploty na co?, (ii) ovlivňuje teplota 
velikost vejce, která je diskutovaná v kapitole 3.3.1?  

5. Metodické aspekty mohla / měla autorka z práce vypustit (alespoň tedy 
explicitně). Jsou zpracovány nedokonale a působí jako informace na okraj. 

6. Poměru pohlaví (resp. vlivu teploty na pohlavně závislou mortalitu během 
inkubace) je věnováno málo prostoru (strana 15), což je nápadné hlavně 
v kontrastu s cíli práce. Opravdu je u ptáků, tak málo prací tohoto typu?              

 

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. 

 

mailto:zuzana.starostova@natur.cuni.cz

