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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Předmětem práce je review na téma rozdělení trofických nik u tropických druhů ptáků. Autor 

se věnuje všem trofickým gildám a taxonům (s výjimkou mořských druhů) o nichž existují 

publikované studie a speciálně zaměřil na nektarivorní skupiny.  

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna na obvyklé kapitoly; hlavní část práce se věnuje dvěma aspektům: (1) 

mezidruhové rozdělení nik a (2) rozdělení nik v rámci druhu.  

 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Autor v práci cituje okolo stovky literárních zdrojů, což považuji za více než dostatečné 

množství. Chvályhodné je i to, že až na čtyři výjimky se jedná o primární citace. Formát 

citací v textu i v seznamu literatury je v pořádku, pouze s tou výjimkou, že převzaté citace je 

obvyklé v textu uvádět jako "XY ex AB", nikoli "XY in AB" (což se týká např. citace 

Mikola 1983 na str. 7). Namátkou jsem v textu objevila pouze dvě citace, které chybí v 

seznamu literatury (Ribon et al. 2003 a Bolnik et al. 2003).  

 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce vlastní výsledky neobsahuje. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Po formální stránce lze práci málo co vytknout, je psaná čtivě, stručně a dobře srozumitelnou 

angličtinou. Překlepů a stylistických neobratností je minimum.  

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Celkově práce jednoznačně splňuje nároky kladené na bakalářské práce a zaslouží si kladné 

hodnocení. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

NÁZEV 

(1) V názvu práce by bylo přesnější uvést, že jde o trofické niky. V té souvislosti mám 

otázku - jaké další zdroje jsou v tropických biotopech nedostatkové a může u nich docházet k 

rozdělení nik? 

 

ÚVOD 

(2) V úvodu trochu postrádám jednoznačněji formulované otázky či hypotézy, na které by se 

pak autor pokusil odpovědět v závěru.  

 

MEZIDRUHOVÉ ROZDĚLĚNÍ NIK 

(3)  Obecnou charakteristiku nektarivorních ptáků by bylo lepší vyčlenit samostatně před 

kapitolu o kolibřících. 

(4) V některých případech by bylo dobré v textu u druhů doplnit latinské názvy vyšších 

taxonů (čeledí); zejména tam, kde anglické názvy nejsou příliš informativní (warbler, 

flycatcher). 

(5) V pojednání o ptácích z mangrovů (str. 18) by bylo vhodné aspoň rámcově uvést, o které 

ptačí taxony se v citovaných studiích jedná. 

(6)  Otázka k pojednání o malajských insektivorních ptácích (str- 18-19) - Opravdu lze velký 

překryv nik mezi Terpsiphone paradisi a Muscicapa dauurica vysvětlit jejich blízkou 

příbuzností?    

(7) Thamnophilidae citovaní na str. 19 - čím by u této skupiny šel alternativně vysvětlit velký 

překryv teritorií? 

 

VNITRODRUHOVÉ ROZDĚLENÍ NIK 

(8) V textu pojednávajícím o mezipohlavních rozdílech potravních nik by si alespoň tichou 

vzpomínku zasloužila i Heteralocha angustirostris.  

(9) Problematika vlivu dominance na vnitrodruhové rozdělení nik se evidentně prolíná s 

vlivem věku. Existují práce, které by se snažily mezi těmito dvěma faktory rozlišit?  

(10)  Práce Boyle (2008) citovaná na str. 26 by si zasloužila trochu podrobnější rozbor - 

Pipridae se liší od (většiny) podrobně probíraných Tyranidae potravou i reprodukčním 

systémem a srovnání by mohlo být zajímavé. 

 

 

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 se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: kubicka@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu 

Lukáš Kubička, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


