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Posudek na bakalářskou práci

4J ško|ite|ský posudek Jméno posuzovate|e: Vladimír Voh ralík

Datum. 14. 5.2006

Autor: Irena Schneiderová

Název práce: Voka|izace u veverkovitých h|odavců rodů Cynomys, Marmota a
Spermophilus (Sciuridae).

Práce je Iiterární rešerší. !
Gí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cílem autorky by|o shrnout dosavadní poznatky o voka|izaci u tří skupin
veverkovitých h|odavců: syslů, psounů á svišťů. Jédná se Ó sociá|ně Žijící savce u
kteých je vyvinuta bohatá h|asová komunikace. Literární rešerše bude slouŽit jako
podk|ad pro jiŽ probíhající dip|omovou práci, která je věnována voka|izaci u sys|a
obecného, který zatím z tohoto h|ediska zatim neby| studován'

Struktura (č|enění) práce:

Práce obsahuje obecný úvod do prob|ematiky hlasových projevů a
především varovných signá|ů u veverkovitých h|odavců, včetně jejich antipredačního
významu. Poté nás|eduje detai|ní rozbor popisu a funkce vokalizace u jednot|ivých
skupin studovaných h|odavců. Zv|áštní pozornost je věnována varovným s|gná|ům,
které mohou slouŽit nejen jako prostředek vnitrodruhové, a|e i mezidruhové
komunikace' V jednot|ivých podkapito|ách je popisována jejich variabi|ita, informační
hodnota, reakce které vyvo|ávají, apod.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní Údaje z Iiterárních zdrojů?

Autorka shromáŽdila téměř komp|etní přehled literárních pramenů věnovaných
uvedené prob|ematice. AŽ na několik má|o výjimek studovala tyto práce v origináie.
Získané informace adekvátním způsobem vyuŽila a promyš|eně je roztřídi|a.

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

Zvo|ené téma by|o zpracováno ve|mi detai|ně' Autorka podrobně diskutuje
jednot|ivé aspekty voka|izace studovaných skupin h|odavců. Její závěry jsou |ogické
a dobře pod|oŽené.

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

Formá|ní úroveň práce, včetně dokumentace a jazykové úrovně jsou výborné.

Splnění cí|ů práce a ce|kové hodnocení:
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Návrh hodnocení ško|itele
informací)

nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

Pod p is ško| ite le/gponerffi :

I nstrukce pro vyplněn í:

o Prosíme oponenty i školite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednotlivým
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 dip|omové.

. Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Úče|y
zVeřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha 2'

Autorka překroči|a původně zadaný cí|, protoŽe mimo p|ánované zpracování
vokalizace u sys|ů zahrnula do své práce i voka|izaci u svišťů a psounů. Jedná se o
mimořádně kva|itní baka|ářskou práci, kterou autorka nepochybně můŽe vyuŽít jako
bohatý zdroj inspirace pro v|astní dip|omovou práci.

otázky a připomínky oponenta:


