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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Dynamika habitatů lindušky úhorní na severočeských hnědouhelných výsypkách   

Autorka práce: Veronika Bernhäuserová  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíle diplomové práce, které vedle rešerše problematiky zahrnují především analýzu habitatů a jejich 

minimálních parametrů pro udržení životaschopných populací lindušky úhorní, byly beze zbytku 

splněny. Studie vychází jednak z tradičních biogeografických konceptů (teorie metapopulací, 

vymezení ekologické niky), které propojuje s klasickými krajinně ekologickými přístupy (dynamika 

struktury krajiny). Autorka si sice přímo neklade výzkumné otázky ani nepracuje s hypotézami, spíše 

testuje konkrétní předpoklady a závěry směřuje k aplikacím do plánování rekultivací a cílené ochrany 

zájmového druhu. 

 

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

Rešeršní část práce hodnotím velmi pozitivně – autorka se zevrubně věnuje proměně krajiny 
Severočeské hnědouhelné pánve včetně přístupů k rekultivaci a vyzdvihuje význam z hlediska 
schopnosti udržování biodiverzity. Dále je pozornost věnována modelovému druhu a jeho vazbě na 
specifické podmínky výsypek. Ačkoli autorka využívá spíše podprůměrný počet zdrojů, rešerše je 
zpracována dostatečně do hloubky. 
 

 

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

Metodický postup je jasně popsán, všechny použité metody jsou aplikovány korektně. 
Autorka měla možnost pracovat s unikátními daty – jednak s databází pozorovaní zájmového druhu 
a dále se sérií velmi podrobných leteckých snímků, které pravidelně pořizují samotné těžařské 
společnosti. Oba typy dat jsou korektně zpracovány a vyhodnoceny. 
 

 

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

Podobně i analytická část práce je zpracována kvalitně. Autorka nejdříve klasifikuje krajinný pokryv 
nad leteckými snímky, poté vyhodnocuje jeho dynamik. Následně konfrontuje výsledky dynamiky 
habitatů s výskytem lindušky úhorní, kdy pomocí preferenčního indexu definuje klíčové habitaty a 
jejich minimální prostorové parametry. Celý postup je logicky strukturován a provázán, výsledky jsou 
pak korektně interpretovány.  
 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 
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Závěry práce shrnují hlavní dosažené poznatky, tedy rozsah změn, které v modelových územích 
probíhají, a dále potvrzují předpokládanou preferenci vybraných typů habitatů. Výsledky práce 
bohužel není možnost porovnat se zahraničními studiemi, protože jednoduše neexistují. Práce tak 
představuje jedinečné výsledky, které by bylo vhodné prezentovat směrem k širší odborné 
veřejnosti i odpovědným plánovačům rekultivací. 
 

 

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 psána čtivým stylem, při zachování odborné i jazykové úrovně. 

Kvalita mapových i tabelárních příloh je standardní. V textu se nachází jen minimum překlepů či 

drobných chyb. 

 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

Předložená práce přináší unikátní výsledky, které budou využity v závěru řešeného projektu TAČR, 

kdy ve spolupráci přímo s těžebními firmami vzniká metodika udržování habitatu lindušky úhorní na 

výsypkách. Autorka pracovala svědomitě, prokázala dobrou schopnost samostatné odborné práce. 

Dle mého názoru 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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