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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle práce, byť z úvodu i názvu práce zřetelné, jsou formulovány na můj vkus moc 
obecně: 
Cílem této práce je proto shrnout dosud publikované informace o urbanizaci ptáků 
se zaměřením na mechanismy kolonizace lidských sídel. 
 

Struktura (členění) práce: 
Velmi přehledná a logická. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO, ale 
našly by se i velmi významné publikace, které v práci chybí. Např.:  
Sol et al. (2020) The worldwide impact of urbanisation on avian functional diversity. Ecology Letters 23: 962-972.  
 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO 
Líbí se mi všeobecný přehled studenta, viz citace zásadní knihy od Veleslava 
Wahla. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Velmi dobrá, četla se skvěle. Chybí mi nějaké ilustrativní obrázky, naučtě se s nimi 
pracovat. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle byly splněny měrou vrchovatou, student se naučil všem dovednostem, které od 
sestavení bakalářské práce očekáváme. Zaměřím se především na diskusi se 
studentem. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Přijde mi, že v práci s urbánním prostředím zacházíte (ne výhradně) jako s nějakou 
jednotkou habitatu podobně jako s lesy nebo vodním prostředím. Dokázal byste se 
zamyslet nad tím, v čem je tento přístup s ohledem na diskusi a interpretace jevů v 
urbánní ekologii nebezpečný?  
Stejně tak mi přijde, že je velmi důležité si v práci nadefinovat, co vlastně míníte 
oním urbánním prostředím, řekněme na gradientu centrum města-okraj města. Z 
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tohoto pohledu je naprosto perfektní „čistě Vaše“ kapitola 10. Moc mě bavila. 
 
Trochu mě mrzí, že jste neobjevil naše práce, viz níže. Ne snad z ješitnosti, ale 
proto, že se v nich mimo jiné stavíme do opozice vůči mainstreamu urbánní ekologie 
kladoucí důraz na jednotlivé life-history znaky. Přečtěte si je, prosím, a zkuste je v 
rámci obhajoby stručně diskutovat v pozadí závěrů vaší bakalářské práce.  
Ferenc et al. (2019) Geographic trends in range sizes explain patterns in bird responses to 
urbanization in Europe. European Journal of Ecology 5: 16-29 
Ferenc et al. (2018) Large-scale commonness is the best predictor of bird species presence in 
European cities. Urban Ecosystems 21: 369–377.  
Ferenc et al. (2014) Are cities different? Patterns of species richness and beta diversity of urban bird 
communities and regional species assemblages in Europe. Global Ecology and Biogeography 23: 
479-489. 

 
Str. 5 – diskutujete např. vliv mezidruhové kompetice, ale nezmiňujete jednoduchý 
důvod, proč mnozí urban avoiders ve městě pravděpodobně vůbec hnízdit 
nemohou. 
 
Str. 6 – trochu jsem si myslel, že způsobem „žabích skoků“ se do měst rozšířil holub 
hřivnáč. Dříve byl běžně urbánní v západní Evropě, u nás se tento fenomén rozšířil 
až v 90. letech. Máte nějaké vysvětlení proto, že např. vrána (především šedivka) je 
u nás naprosto typickým urban avoider a v jiných evropských metropolích typický 
urban exploiter (Berlín, Budapešť apod.). 
 
Na str. 19 píšete: „„Urban adapters“ jsou zejména lesní nebo luční druhy“. S jedním 
z biotopů nesouhlasím, a to hned ze dvou důvodů. Jednak si myslím, že takové 
druhy alespoň v Evropě v zásadě neexistují a jednak jsou to většinou typičtí urban 
avoiders. Můžete diskutovat? 
 
Str. 20: Nenarazil jste na nějakou práci z Afriky? Dokázal byste vymyslet, jak to bude 
s urbanizací ptáků v semiaridních oblastech tohoto kontinentu? Tedy kolik ptáků 
byste očekával ve městech v nějaké oblasti suchých savan? 
 

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. 


