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Posudek na bakalářskou práci

L-J ško|ite|ský posudek
! oponentský posudek

Jméno posuzovate|e:
František Sed|áček
Datum:
18.5.2006

Autor: Schneiderová |rena

Název práce:

Vokalizace u rodů Cynomys, Marmota a Spermophilus (Marmotinii, Sciuridae)

I Prácg je |iterární rešerší. ! Práce obsahuje v|astní výsleot''r.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Práce shrnuje dosavadní poznatky o voka|izaci u veverkovitých h|odavců rodu
Cynomys, Marmota a Spermophilus' obsahuje stručný úvod do prob|ematiky
antipredačn ího chování.

Struktura (členění) práce:

1' Abstrakt, 2. Úvod, 3. Úvod do prob|ematiky antipredačního chování a varovných
signá|ů,4. Rod Cynomys (psouni), 5. Rod Marmota (svišti), 6. Rod Spermophitus
(sys|i), 7 . Závěr,8. Seznam pouŽité |iteratury

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovanyz
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

Je uŽito náleŽité mnoŽství re|evantních zdrojů a ty jsou správně citovány'

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Literární data jsou průběŽně diskutována'

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, 1azyková úroveň;:

Rešerše má ve|mi dobrou formá|ní Úroveň.

Sp|nění cílů práce a cetkové hodnocení:

Zadaných cí|ů by|o nepochybně dosaŽeno: studentka se seznámi|a s prob|ematikou,
s psaním odborného sdě|ení. Z|iterárních údajů získa|a, utřídi|a a propoji|a data do
smys|up|ného textu a dokumentuje tak, Že problematice rozumí. Proto navrhuji tuto
práci hodnotit jako výbornou'

otázky a připomínky oponenta:

1) V textu chybí odkazy na obrázky a tabu|ky.
2) str' 14 _ název kapito|y ,,Evo|uční vztahy .'. ,, pro zhodnocení vztahu tří druhů je

siIně nadnesený.
3) str. 15 - rudimentární forma jazyka _ v tomto kontextu termín rudimentární není

nejvhodnější. Vzbuzuje představu, Že dříve by| jazyk rozvinutější.
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Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta 1známka rreb ude součástí zveřej něných
informací)

rně ve|mi dobře dobře
Podpis školitele/oponenta :

lnstrukce pro vyplnění:
o Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracovánívýs|edků, obdobně jako u práce diplomové.. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na balak@natw.qunr€z (pro Úče|y
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o óona1ooe; ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2.

4)str.37-u|trazvukovýsigná|,,Whisper..-odkudbereauto@
neus|yší.

5) Kapito|a ,,Závěr,'by mě|a obsahovat spíše zobecnění prezentovaných dat,
zhodnocení dosavadního vývoje studia voka|izace a případně výh|edy do
budoucna.


