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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Modelování potenciálního výskytu bobra evropského v povodí Mže   

Autor práce: Zuzana Procházková  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou jasně definované, stanovené výzkumné otázky směřují k syntéze geografických a 

ekologických disciplín. Téma práce zároveň postihuje možný konflikt výskytu zájmového druhu ve 

vztahu ke společnosti, resp. infrastruktuře modelového území. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Rešeršní část práce představuje jednak hlavní předmět studia, tedy bobra evropského s důrazem na 
jeho působení na ekosystémy v krajině, dynamiku šíření a především jeho habitatové a prostorové 
nároky. Autorka dále prezentuje problematiku jeho ochrany, resp. managamentu druhu, jak v České 
republice, tak i v zahraničí. Místy si autorka vypomáhá příklady bobra kanadského, který byl sice na 
mnoha místech v Evropě reintrodukován a jeho ekologie je téměř totožná s bobrem evropským, 
přesto mohou tyto studie působit poněkud nepatřičně. Druhou částí rešerše je charakteristika 
zájmového území, kde se autorka místy uchyluje k velmi jednoduchým sdělením obecné povahy, 
namísto detailnějšího zacílení na klíčové parametry povodí ve vztahu k výskytu a potenciálnímu 
šíření bobra. 
Autorka pracuje se standardním objemem domácích i zahraničních zdrojů, tyto většinou porovnává, 
ovšem místy jen nekriticky přejímá a neprovazuje do hloubky. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

V práci je využit klasický koncept modelování potenciální ekologické niky s využitím standardních 
geografických a statistických nástrojů. Metodický postup je dostatečně vysvětlen a korektně 
aplikován. Autorka využila nejlepší dostupná data o výskytu bobra v zájmovém území z databáze 
NDOP AOPK, samostatně pak připravila soubor klíčových proměnných prostředí, které 
spolurozhodují o míře vhodnosti habitatů pro výskyt zájm. druhu. Výsledky modelu byly následně 
verifikovány v terénu, ve snaze zachytit podstatné parametry habitatů, které není možné zachytit 
pomocí geografických databází. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky práce jsou přehledně představeny především formou map a jsou korektně interpretovány. 
Ačkoli se může zdát, že studie přináší jen triviální poznání, že „bobrovi se líbí u vody“, doplnění 
prostorových nároků upřesňuje představu o potenciálu ostrůvkovitého šíření bobra v zájmovém 
území. Porovnání těchto výstupů s příčnou fragmentací toku a obecně antropogenní infrastrukturou 
v bezprostředním kontaktu s vhodným habitatem pak přináší komplexní informaci o konfliktech a 
rizicích, která může expandující populace bobra přinést. 
Ačkoli analytická část práce představuje dosažené výsledky korektně, vidím zde ještě nevytěžený 
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potenciál jejich hlubší interpretace a příp. zobecnění. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce shrnují hlavní výsledky dosažené v modelovém území, ovšem jejich zobecnění a 
zasazení do širšího kontextu výzkumu není zcela uspokojivé. Do jisté míry to však lze omluvit absencí 
podobných studií (jen např. Vore, Kostkan), které by umožnily hlubší srovnání. Práce nicméně vedle 
splnění stanovených cílů také odpovídá na položené otázky. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je logicky strukturována a graficky standardně zpracována. Formální kvalitu práce však značně 

snižují četné překlepy a chyby a celkově slabší stylistická úroveň textu. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Předložená práce přináší zajímavé výsledky, které bude možné využít v dalších studiích, resp. 

aktuálně řešeném projektu TAČR. Zájem o výsledky projevilo rovněž Povodí Vltavy, proto lze 

předpokládat jejich přímé využití v praxi. Největší přínos práce sleduji v aplikaci klasického 

modelovacího přístupu na druh, který je však vázán téměř výhradně na liniové struktury v krajině. 

Autorka pracovala samostatně, postup práce pravidelně konzultovala a aktivně se věnovala i terénní 

verifikaci výsledků. 

Přes uvedené připomínky jsem přesvědčen, že práce splňuje požadavky, kladené na tento typ práce 

a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Nemám žádné otázky. 
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