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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Předložená práce obsahuje 55 stran textu a několik příloh, v seznamu použité literatury je 

uvedeno 19 pramenů, dále byly využity 3 internetové zdroje. Diplomová práce se zabývá 

inventarizačním průzkumem ptáků na území přírodního parku Čeřínek. Autorka zkoumala 

jednotlivá data z bodového sčítání ptáků, která proběhla od března do listopadu 2017. Cílem 

práce bylo porovnání vlastního inventarizačního průzkumu a dřívějších průzkumů České 

společnosti ornitologické na Vysočině.  

      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

 

Jazykový projev je vyhovující (překlepy se objevují jen ojediněle, např. Sitta europia – str. 

30, drozd bravník – str. 42), stejně tak i formální členění práce.  K charakteristice území byly 

ale využity jen internetové zdroje. Mohly být využity některé další publikace, jako např. 

Bukáček a kol. (2008): Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina,  Kotoučková 

(2017): Čeřínek. Průvodce přírodním parkem. Někde chybí uvedení použitých informačních 

zdrojů (tab.1). Tabulky v přílohách jsou nedostatečně popsány (zejména je nutné uvést, že jde 

o vlastní údaje – popisky musí být jednoznačné, aby čtenář hned věděl oč se jedná a nemusel 

v textu dohledávat další podrobnosti). Velké části textu vycházejí z minima citované literatury 

(např. pro text na stranách 10-16 a 19-23 je použit vždy pouze  jediný zdroj). Pramen „Ptáci 

2009“ uvedený např. na str. 33 není uveden v seznamu použité literatury.  

U metodiky chybí uvedení konkrétní dnů a hodin sledování, chybí mapka se zakreslením trasy 

a pozorovacích bodů (případně souřadnice), za jakého počasí se monitorovalo (autorka uvádí 

pouze, že když počasí nebylo vyhovující, posunula monitoring na jiný den). Údaj, že 

pozorování bylo prováděno „brzy ráno“ je nedostatečné. Chybí jakákoliv fotodokumentace ze 

sledované trasy, není tak jasné, jaký charakter mělo okolí zastávek, kde bylo pozorování 

prováděno. Vzhledem k zaznamenanému výskytu vodních druhů, byla sledována zřejmě i 

nějaká vodní plocha, nikde není uvedeno jaká. Není jasné, zda byly vlastní výsledky 

srovnávány s daty ČSO, která se týkají přímo PP Čeřínek nebo celého území Kraje Vysočina. 

Nikde není v práci uvedeno, zda byla sledována obě pohlaví a juvenilní jedinci, což je v rámci 

monitoringu velmi důležitý parametr. Vzhledem k tomu, že není uvedena žádná určovací 

příručka na determinaci ptáků lze očekávat, že autorka byla schopna bezpečně determinovat 

všechny pozorované druhy ptáků.    



U tab. 2 je použita míra ohrožení dle vyhl.č. 395/1992 Sb., vhodné bylo využít i zařazení dle 

posledního Červeného seznamu z roku 2017. V textu mohl být zmíněn i regionální Červený 

seznam ptáků Vysočiny, případně regionální index Červeného seznamu ptáků Vysočiny. 

Výpočty na setiny procenta v tabulkách jsou zbytečné. Nikde v práci není uvedeno, že způsob 

pozorování autorky a monitoring ČSO byl zcela identický, případně, že byla používána i 

obdobná/tatáž trasa – to je zásadní pro provedení srovnávání.  

V Tab.7 je uveden stupeň hnízdění, o tom se však autorka v textu nikde detailněji nezmiňuje 

(např. kolik hnízd sama  u jednotlivých druhů našla) – uvádí, že prokázala hnízdění u 12 

druhů – nikde v práci nejsou o tom detailnější informace, kde a jaká hnízda nalezla. Autorka 

si v úvodu vytýčila mimo jiné úkol  sledování hnízdního rozšíření, to ale nikde v práci není 

podrobněji zpracováno.   

V diskusi jsou uvedeny druhy, u nichž došlo k poklesu či k nárůstu početnosti. Není ale 

konkrétněji uvedeno srovnání s daty ČSO, jde pouze o obecný přehled, nikoli diskusi. 

Nedostatečně jsou diskutovány předpokládané příčiny zaznamenaných změn.  

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

 

    

Část věnovaná ornitologii je zpracována jen velmi povrchně s řadou nedostatků. Metodika 

není zpracována tak jednoznačně, tzn. aby kdokoliv další mohl  stejným způsobem 

v budoucnu  opakovat pozorování na témže místě/trase.  Výsledky nejsou dostatečně 

zpracovány a diskutovány. V závěru autorka píše: „Výsledná práce by mohla posloužit 

místním orgánům ochrany přírody, aby se předešlo dalšímu zániku hnízdišť všech 

pozorovaných ptáků, zvláště chráněných druhů“. V práci však není registrace hnízdění ptáků 

nijak podrobněji zpracována (přestože způsob evidence ptáků v hnízdní době je podrobně 

uveden na str. 27). Stejně tak se v práci neobjevují žádné informace o metodě nepřímého 

pozorování, která je uvedena jako rovněž použitá (str. 25). Nejde tedy o provedení 

„důkladného průzkumu“, jak autorka píše téže straně. Vlastní ornitologické výzkumy nejsou 

nijak propojeny s didaktickým využitím např. při exkurzích škol.  Z tohoto důvodu přímé 

didaktické využití  diplomové práce je značně problematické.  

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

1/ Práce je zaměřena na  inventarizaci ptáků, nikoli jen denních, byly zkoumány i sovy? 

Pokud ano, tak jak? (v tab. 8 je např. uvedeno, že výr nebyl prokázán) 

2/ V použité metodice je zmíněna determinace ptačích druhů také dle hlasových projevů a s 

využitím vývržků – proč tyto výsledky nejsou v práci nikde uvedeny?     

3/ Nikde v práci není uvedeno, zda autorka sčítala samce a samice (resp. juv. jedince) 

dohromady, proč to není uvedeno? To patří mezi základní údaje při monitoringu. 

4/ Jakým způsobem bylo prokázáno hnízdění 12 druhů ptáků a proč to není konkrétněji 

uvedeno v práci? 



5/ V tab. 8 je uveden seznam neprokázaných druhů. S jakým seznamem jsou vlastní zjištění 

srovnávána?  

 

6/ O jaký seznam ptactva v kap. 11.2. jde? 

 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Podle mého názoru předložená diplomová práce obsahuje řadu formálních i faktických 

nedostatků, a protože by měla být ještě dopracována, tak ji ve stávající podobě nemohu 

doporučit komisi k přijetí. 
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