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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…) 
 
Shrnout dosavadní poznatky o vlivu inkubační teploty na atributy líhnutí a kvalitu ptačího 
embrya. 

 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je stručná a věcná; je logicky členěna na úvod s představením faktorů ovlivňujících 
inkubaci, následuje rozbor a diskuse výsledků studií zaměřených na inkubační teplotu. 
Samostatné krátké kapitoly jsou věnovány metodickým úskalím měření teploty a jejímu 
významu v kontextu umělých odchovů. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Rozsah prostudované literatury zahrnující starší i nové studie, jakož i shrnující poznatky 
v knihách považuji za odpovídající. V přehledu citované literatury jsem nalezl drobnou 
nejednostnost v citování názvů časopisů (někde celý název jinde zkratka).  
 

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

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Hodnotím velmi kladně. Styl je jednoduchý a srozumitelný, práce je napsána čtivě. Přejaté 
obrázky jsou řádně citovány. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práci považuji za zdařilou a považuji ji za dobrý startovní bod pro navazující magisterskou 
práci. Studentka splnila zadání, práci doporučuji k obhajobě. 
 

Návrh hodnocení školitele (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 
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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. 
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