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Název práce:  Ochrana populací na okraji areálu. 

 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Autorka si klade za cíl zhodnotit relevanci snah o ochrany okrajových populací. Dílčí cíle 

práce jsou vymezeny takto:  

 
• charakterizovat periferní populace  

• nastínit argumenty pro a proti ochraně periferních populací  

• zhodnotit vhodnost periferních populací pro možnou ochranu  

 

Práce není taxonomicky nijak vymezená, nicméně se zabývá pouze živočichy.  

 
 

Struktura (členění) práce: Členění práce je standartní, odpovídající typu práce. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
 
Autorka použila 116 literárních pramenů, zdroje jsou citovány vesměs správně. 

 

 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Zdroje jsou použity relevantně, nicméně spíše útržkovitě bez většího provázání citovaných 

informací. V textu opticky chyběl důraz na recentnější práce. Naopak některé významné 

celky byly podpořeny pouze velmi omezeným počtem starších prací (typicky kapitoly 6.1 a 

6.2). Práce se také velmi obšírně zabývá severoamerickou faunou, myslím, že pro práci by 

bylo vhodnější zařadit více příkladů z Evropy. V práci jsou zcela opominuty rostliny (i ty 

patří mezi cíl ochrany přírody). 

 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky, pouze vlastní komentáře. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Standartní. Anglické termíny nedoporučuju uvádět v závorce a kurzívou (tak se píší názvy 

taxonů). Text je místy trochu těžkopádný a místy končí v logické smyčce. Často 

v překladech zůstává anglická větná stavba. Názvy kapitol jako například „Genetika“ či 
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„Příklady druhů vyskytujících se na okraji areálu“ by zasluhovaly větší pozornost. 

 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce měla ambiciózní, byť ne nesplnitelné cíle. Bohužel k jejich naplnění došlo jen 

částečně. V práci zcela chybí zamyšlení nad historickým kontextem (okrajů) areálů, jejich 

přirozené fluktuace v rámci kvartéru, nebo třeba jen v průběhu holocénu. Mj. i o roli 

megafauny, člověka a různých disturbancí (včetně krajinného managementu) 

Kromě jedné max. dvou zmínek, mi zde zcela chybí pojednání o glaciálních a 

interglaciálních (kryptických) refugiích a ochraně druhů na ně vázaných.  Stěžejní kapitola 

práce, tj kapitola 6.1 „Unikátnost periferních populací a důvody jejich ochrany“ je podepřena 

pouze 10 citacemi, přičemž ta „základní“ je z roku 1994. Rovněž i výčet modelových druhů 

pro ilustraci problematiky v rámci středoevropské perspektivy (kap. 7) je poměrně 

poskrovný. Nicméně celkově lze konstatovat, že autorka vlastně splnila cíle kladené na tento 

typ práce, a práci lze doporučit k obhajobě.  

 

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1) Pro účel ochrany periferních populací je nezbytné znát historický kontext vzniku a 

fragmentace jejich areálu. Většina prací vychází z toho, že dané organismy jsou 

nejlépe adaptované na současné podmínky (tedy podmínky interglaciálu). Jak dlouho 

typicky trvají glaciály a jak interglaciály? Nemůže to být jinak? 

2) Existují u nás periferní populace vázané na kvartérní klimatické oscilace 

3) V práci se opravdu jen lehce zmiňuje o Panonské pánvi jako o kryptickém refugiu 

druhů s kontinentálními nároky. To mi přijde jako velmi důležitá věc. Co to znamená 

pro naši ochranu přírody? Kterých druhů se to týká? Kde končí panonská pánev? 

4) Kromě sysla máme v ČR ještě jeden druh obratlovce, na který MŽP vyhlásila 

záchranný program a v západní polovině ČR má ukázkovou periferní (reliktní) 

populaci. Víte o jaký druh se jedná? (nápověda není to savec ani pták). Jaký byl 

maximální areál tohoto druhu v současném interglaciálu? 

5) V práci trochu mixujete pojmy „zákonná ochrana“ a „červený seznam ohrožených 

druhů“. Prosím uveďte to na správnou míru.  

 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

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 se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: kubicka@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kubička, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2. 


