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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
     
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Kritickým zhodnocením aktuálního písemnictví ozřejmit klíčové momenty 
biogeografických specifik Západních Karpat v kontextu vývoje společenstev v 
průběhu kvartérního klimatického cyklu 

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna do šesti tematicky jasně vymezených a logicky konsistentních 
bloků, věcně sledujících hlavní momenty vytčeného tematu.  Uspořádáním textu i 
proporční distribucí předmětu do jednotlivých bloků vykazuje práce ojedinělou 
strukturní vyváženost. Zdůraznit třeba rovněž logickou organisaci jednotlivých 
odstavců a stručnou profesionální dikci plně koordinovanou s pojednávanýámi 
věcnými souvislostmi.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Seznam literatury (str. 25-36) zahrnuje 207 položek, pokrývajících klíčové 
aktuální publikace tématu. S výjimkou čtyř autorka dotyčné prameny osobně  
prostudovala, o čemž svědčí i korektní reference v příslušných textových 
lokusech. Znalost písemnictví i práce s literaturou je očividně na vysoce 
nadstandardní úrovni, technickych nedostatků (nekompletní či nekorektní citace) 
je zde minimálně. 
Pro pořádek: citace Kretzoi 1959 je lapsus, má být 
Kretzoi M. (1957): Wirbeltierfaunistische Angaben zur Quartaerchronologie der Jankovich-
Hoehle. – Folia Archaeol. 9: 16– 21

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

práce neobsahuje vlastní výsledky



Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce neobsahuje obrazový doprovod, ten ostatně v daných souvislostech není 
nezbytností. Grafické zpracování textu i jazyková úroveň odpovídají plně 
profesionálnímu standardu. Překlepy apod. běžné nedostatky rukopisů jsem 
nenalezl, je zřejmé, že technickému zpracování spisu byla věnována 
nadstandardní pozornost.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Vytčený cíl práce byl bezpochyby splněn v nadstandardním rozsahu. Autorka 
vytvořila ucelený přehled problematiky názorně ilustrující komplexitu tématu i 
různorodost metodických přístupů a informačních zdrojů, z nichž je stávající 
obraz předmětu odvozen. 
Významný rysem práce je kritický odstup upozorňující na fragmentárnost stávající 
evidence i možnost alternativních interpretací některých závěrů. V tomto směru 
poskytuje posuzovaná práce robustní platformu pro návazná konkrétní šetření a 
podrobné analýzy dílčích témat, která z pochopitelných důvodů nejsou v 
předloženém spisu podrobněji rozebírány (lokální a regionální odlišnosti biotické 
historie v jednotlivých fázích kvartérního klimatického cyklu, specifika odlišných 
cyklů apod.).
V každém případě hodnotím posuzovanou práci jednoznačně kladně, pokládám 
ji za více než přesvědčivý doklad autorčiných nadstandardních disposic a 
doporučuji k příslušnému ocenění.



Otázky a připomínky oponenta:

(i) Otázky:

* jaký je podíl apochorních prvků holocenu na současné biotě Karpat?
 
* nakolik mohou specifika bioty Bílých Karpat souviset se zvláštnostmi 
horninového podloží této oblasti?

* v čem spočívá specifický vodní režim Furkotského plesa (str. 14) jako 
předpoklad přežití glaciálních reliktů, jak fungoval během LGM?

(ii) Marginální přípomínky a doplňující poznámky: 

-termín topologická členitost resp. topologická komplexita (abstrakt a str. 2) není 
příliš šťastný, ani korektnější termín topografická není ideální - lépe by asi bylo 
reliéfová či geografická
-termín horský masiv (str. 2) není v případě rozsáhlých horských systémů typu 
Západních Karpat či asijských pohoří příliš vhodný
- ad str. 11: vše vypadá, že rod Apodemus v glaciálu Karpat chybí (srv. Knitlová a 
Horáček 2017), Vedle zmije je velmi pravděpodobný výskyt Zootoca vivipara

V rozboru metodických přístupů studia postglaciální rekolonisace str 16) mohl být 
připomenut problematický aspekt  molekulární fylogeografie - omezení její 
výpovědi na historii současných populací. O hlubší historii příslušného druhu, 
např. lokálních populacích vytlačných postglaciálními imigranty bohužel vypovídá 
jen při aplikaci genomických markerů. Analýzy aDNA fosilních populací (srv. 
např. Baca et al. 2019, 2020) ukazují, že tento aspekt historie mohl být dosti 
zásadní. 
Neodpustím si ještě obecnou mravoličnou poznámku. Bývá nyní obecným 
zvykem, exposice tématu a výběr literatury vymezovat  prameny posledního 
desetiletí, nezanedbatelné výdobytky z předinternetových a předimpaktových 
dob tak z tohoto důvodu obecně mizí v zapomnění. Namísto jejich včlenění do 
platformy pro další výzkum stávají se pak předmětem pracného znovuobjevování.  
I když autorka se v porovnání s jinými pracemi tohoto úskalí celkem zdařile 
vyvarovává, přece jen mohla možná zabrousit do souvisejících dřevností v 
poněkud větším rozsahu. V konkrétních souvislostech mám na mysli např. 
Ložkovy práce podrobně rozebírající problematiku holocenní dynamiky horní 
hranice lesa v karpatské oblasti (1975 Biuletyn Geologiczny 19: 79-92, 1978 
Českoslovenký kras 29: 7-25, 1982 Rozpravy ČSAV 92 (4): 1-106), které mohly 
být v příslušných souvislostech (např. str. 21) alespoň letmo zmíněny.  
K diskusi některých momentů stran glaciální dynamiky viz též 
Pokorný P., Jankovská V., Horáček I (2015): České Hercynikum versus Západní 
Karpaty: klíčové biogeografické rozhraní Evropy v posledním glaciálu. Zprávy 
Čs.botanické spol. Praha 50: 165-180

Baca, M., Popović, D., Baca, K., Lemanik, A., Doan, K., Horáček, I., ... & Crégut-
Bonnoure, E. (2020). Diverse responses of common vole (Microtus arvalis) populations to 
Late Glacial and Early Holocene climate changes–Evidence from ancient DNA. Quaternary 
Science Reviews, 233, 106239.
Baca, M., Popović, D., Lemanik, A., Baca, K., Horáček, I., & Nadachowski, A. (2019). 
Highly divergent lineage of narrow-headed vole from the Late Pleistocene Europe. Scientific 
reports, 9(1), 1-10.
Knitlová, M., & Horáček, I. (2017). Late Pleistocene-Holocene paleobiogeography of the 
genus Apodemus in central Europe. PloS one, 12(3), e0173668.



Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 výborně    
Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí 
posudku.

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských 
prací – viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
e x t e r n í c h o p o n e n t ů ) z a š l e t e v  e l e k t r o n i c k é p o d o b ě n a e - m a i l : 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na 
adresu: Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo 
doručte do místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný 
posudek je nutnou součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici 
nejpozději v den obhajoby.
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