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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Dynamika habitatů lindušky úhorní na severočeských hnědouhelných výsypkách  

Autor práce: Bc. Veronika Bernhäuserová   

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíli předložené práce jsou: rešerše habitatových a prostorových nároků lindušky úhorní, hodnocení 

vývoje krajinného pokryvu vybraných hnědouhelných výsypek, analýza dynamiky habitatů a 

stanovení minimálních rozloh a parametrů struktury vhodných habitatů. Mezi cíli na str. 10 je 

uvedeno i navržení vhodných managementových opatření, která jsou nutná pro zajištění 

životaschopnosti populace tohoto druhu.  

 

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

Téma práce je hezkou ukázkou využití geografických metod k nalezení odpovědí na otázky ekologie 

vybraného druhu. V rešeršní části proto autorka uvádí jak fyzickogeografickou charakteristiku, tak 

informace o ekologii lindušky úhorní, ale větší prostor je v rešeršní části věnován těžbě a následné 

obnově/rekultivaci, což s obsahem práce souvisí poměrně volně. Více se mohla autorka zaměřit na 

rychlost zarůstání výsypek než na vývoj těžby a představení různých způsobů rekultivací.     

Charakteristika Severočeské hnědouhelné pánve je z mého pohledu zbytečně stručná, chybí zde 

mapy dokumentující popisované jevy např. abiotické podmínky a vegetaci. Dále jsou zde citovány 

sekundární zdroje i přesto, že jsou primární zdroje dobře dostupné.  

I přes uvedené připomínky rešeršní část práce působí uceleným dojmem, autorka prokazuje 

schopnost práce s literaturou a převzaté informace řádně cituje. 

 

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

Práce využívá standardní metody. Metodika je jasná, co se týče vektorizace. Z popisu metody mi ale 

není jasné, zda proběhla také validace dat, tzn., že to co je klasifikováno například jako keřová nebo 

jako stromová vegetace, je ve skutečnosti správně. Takovouto validaci lze poměrně snadno provést 

při návštěvě studovaného území.  

 

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

Práce přináší řadu výsledků, které jsou názorně prezentovány formou mapových a tabelárních 

výstupů a popsány v textu. Srovnána jsou tři modelová území a práce přináší zajímavé výsledky 

ohledně preference biotopů linduškou úhorní. Je škoda, že stejným způsobem nebyla analyzována a 

vyhodnocena i struktura krajiny, protože indexy počítané za celá modelová území nám příliš na 

preferenční nároky zájmového druhu ve vztahu ke struktuře krajiny neodpovídají, což bylo cílem. 
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Nebylo by k zodpovězení stanovených otázek vhodnější analyzovat strukturu krajiny rovněž 

v „bufferech“ okolo výskytu lindušky a srovnat tyto údaje mezi třemi oblastmi a dále pak s náhodně 

rozmístěnými body? Zároveň je škoda, že autorka nevyužila jednoduché statistické metody 

k testování hypotéz.  

 

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

Práce přináší nová data k vyhodnocení preferenčních nároků kriticky ohroženého druhu. Autorce se 

podařilo vytvořit unikátní databázi, která může být dále využita pro další a podrobnější analýzy.   

 

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.) 

Úprava práce je hezká, práce má standardní strukturu a psána je srozumitelně na dobré jazykové 

úrovni. Mapové výstupy v přílohách dokumentující stav krajinného pokryvu na vybraných výsypkách 

v jednotlivých letech považuji za velmi zdařilé, stejně tak mapy výskytu lindušky. 

Z formálních připomínek bych jen uvedl, že kapitola 8.1.2 „Analýza krajinného pokryvu“ měla být 

spíše nazvána „analýza struktury krajiny“. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Veronika Bernhäuserová prokázala schopnost samostatné práce, osvojila si metody krajinně 

ekologického výzkumu jak pořízení tak vyhodnocení dat a předkládá práci, která přináší hodnotné 

výsledky.  

 

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

Otázky k obhajobě 

Jaké jsou tedy minimální rozlohy a vhodné parametry struktury krajiny pro zajištění životaschopnosti 

populace lindušky úhorní v Severních Čechách?  
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