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'~i\ .f,{L==:`Fj!dek ma baka!ářsk®u práci

éno posuzovatele: Roman Fuchs

E školitelský posuciei`{

um: 4.9.07

Autor: Tereza Součkú^iíí;íj

rĚko a`ntipredační chování

Název práce: Ostražit4r.9€.

I Práce je literární r-eTš-L:-,
Cíle práce (předmě.Íc i-€^\\':'-\>.iJše, pracovní hypotéza.. B)

Shromáždit literaturu `íŮQĚfrť`u j\/anou ostražitosti jako formě antipredačního chování
ptáků. Analyzovat fak.j;ť3é'-`L,í. }{`{eré míru ostražitosti určují a zhodnotit, nakolik je jejich
role známa. Vytyčit perf;; 3'=,'i{.tivní směry výzkumu v této oblasti.
Struktura (členění) prá`.:`á-=' ,

Plně odpovídá zadariém`L, í:tímatu (Definice a ostražitosti. Ostražitost a riziko preface.
Trade-off mezi ostraži.i.i3g .':: .a ostatnimi aktivitami. Sdílení ostražitost v hejnu.
Ostražitost jako rodič:=,..`/ `„r'a :nvestice}u

Jsou použité literám! ;.`t t\'ťťš dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v r(=;:ť``,:.>:`Šu relevantní údaje z literámích zdrojů?

Kolegyně Součkůvá p" "Ljpila k shromaždování literatury mimořádně zodpovědně.
Vedle práce s databáÁ.:r..b~L,Í:`i; vt;/užila i přímou korespondenci s autory. Pokud se týká

„elektronickéhG věkiuri`, j.=±` j;r\H'omážděný soubor pramenů možno označit
přinejmenším za re?ír€:,i``\r± t..`ů:Ěi:jvní. K sekundárním citacím se kolegyně Součková
uchyluje pouze v příL:i.=`,i.`:t`!+ rj.[.;=ací ze seclmdesátých, eventuelně osmdesátých let

minulého století.
Také s úrovní exceírL,ri._`f,? ,J`'. .;;'thotiivých pramenů mohu být jednoznačně spokojen.
Kolegyně Součk®vá ;í=. ` ` i`:\í a,chopna postihnoutjejich zásadní přínos a
srozumiteině, byt. ne ,-Ž.,: ,=t`L- úSpcmě, jej přenést na papír. Podrobnější pojetí však
považuji v přípaciě b:=:;`t`.`+J ,-.`i~..\:i:I<`é práce spiše za přínos, nebot' umožňuje lépe posoudit

dovednost autora.
Jsou získané vlas`tni \.ít'>''.=. ;`-+`:(J!`íLy nebo

téma aciekvátně diskutovány?

Diskuse pochopite!!``itr3 L\r t .9Ý.`*=,Í[avuje obtížnější úkol než excerpce jednotlivých

pramenů. Přihlédnu-;'i r'. `J~,`t'!~iíJ7 že se jedná o jeji' první pokus a že kolegyně Součková
neprošla jako s.[uder!.;i`} ;`=- , ,;'-i!.elského g^měru Žádnými speciálními přednáškami, mohu
nicméně konstatovai, i:.{.~`.

>;`~_5 * nim vyi;to}''ádala se ctí. Je schopna postihnout

návaznost i rozpory jgí`+` ' .'.v\ ``b'/ch píai`-Ťienů a pokucť se zadaří ciospět alespoň
k dílčímu zobecněrti. :;,',., { n.\: Lškud potúéTchní bych označil pouze zamyšlení nad

dalšími peíspektivam; \t. .','tir.:,.`yflu ostražitosti. To je ovšem obtížný úkol i pro

zkušeného badat.eie; €.-' í.`.,`~
kdo by tak Chtěl učirii'ť= ť`\'

Formální úroveň práí.`€ ` '

't'`-, ize konstatovat, Že před!ožená práce poskytuje tomu,

",^-i:rií podk!aí`tiy

..-.. tzo`.Úíá ck3Íí`umentaee, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce je psána příjtjrÝi;'ť.,

, `t`=izykeí-rL `,7šechny formáliii náležitosti kladené na

vědecké práce rešerĚ`.! :-.

:\;i.)u .isou f;ioiiržovány.

Splnění cí!ů pr€i;c@ `;T{..``'`

`+i\\`t\7é ř?]®dnť~Ťcení:

Podle mého názcm Í{`,t:]Í.,\ ;, \,;;3 Součkc`jvá splnj!a vytčené cíle a prokázala schopnost
excerpovat i hoc!noti€ íjh`r r ;4-,t;ťaií `Qú'édectt=é pr'ameny.
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lnstrukce pro vyplnění.`
•
Prosi'me oponer!'`:":yr

! :;!í``';`htele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodržujtc-...- t`iL=/T -.3h,\ tučně vymačené ruLiriky jsou povinnou součásti' posudku.

V případě práce ÍL.:!J'..;T=eré na v!astních výsledci'ch
zpracování výsied;`'.!L' . ;'j:!obně jako u práce diplomové.
Posuc!ek se ocjt,\.,'T``i 4

hodnoťte

rovněž

použité

metody a

í\ (zasi'lá) v e!ektronické podobě na _h_o_[a_k@natur.cuni.cz (pro účely

zveřejněni' na in:ei r,': , ,` a dále poc!epsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na
sekretariát biolccť"
'.`.:..,c,e přF UK (lng. Jitka suchá), Viničná 7,128 44 Praha 2.

