
 

 

 

             

 

 

Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Lenky Ungrové: 

 
 

Ochranářská genetika rysa ostrovida v Západních Karpatech 

 
Diplomová práce Lenky Ungrové se zaměřuje na rysa ostrovida, nejskrytěji žijící 

středoevropskou velkou šelmu, a využívá metod neinvazivní genetiky. Výzkum velkých 

šelem navíc vyžaduje mezinárodní spolupráce a značné diplomatické úsilí, proto doposud 

chyběla informace o populační struktuře tohoto druhu v západních Karpatech.  

Práce s neinvazivními vzorky je náročná, vyžaduje replikace, práci s neúplnými daty a 

odstraňování šumu. Tento přístup však dnes představuje standard v ochranářské genetice 

ohrožených druhů obratlovců, kterých rychle přibývá, práce s touto metodikou bychom proto 

jako pedagogové působící v období Velkého Zrychlení měli i přes výše zmíněné těžkosti 

vertebratologům doporučovat. Lenka se s touto fází dokázala popasovat, i když s laboratorní 

prací občas zápasila. Výzkum velkých savců pak vyžaduje rozsáhlé mezinárodní spolupráce, 

což vyžaduje komunikační a diplomatické schopnosti. Zde Lenka na sobě také zapracovala, 

účastnila se networkingu při logistice vzorkování, zvládla homologizaci dat i integraci 

výsledků se spolupracující laboratoří apod. Kompozice práce, analytická část i formální 

úprava byla ovšem poznamenána určitými autorčinými sklony k ležérnosti. Posouzení práce 

nicméně nechávám na oponentovi.  

Mám však doplňující dotaz na koncepty, které do práce nebyly zařazeny, aby nebyly 

vnášeny další stupně volnosti. Odpůrci velkých šelem jsou posedlí cenzní velikostí populace, 

protože ta souvisí s interakcemi druhu s domestikovanými zvířaty, popř. člověkem. 

Z ochranářského hlediska je však důležitější efektivní velikost populace. Mohla by autorka 

provést úvahu, jak by mohl vypadat tento odhad pro populaci rysa na Slovensku? Jak by se 

dala slovenská populace popsat z hlediska konceptu Favourable Conservation Status? 

Závěrem lze konstatovat, že tato práce je první, ve které se podařilo zpracovat vzorky 

rysa ostrovida z celého Slovenska a poskytnout tak relevantní informace o populační struktuře 

a početnosti na tomto území. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčový druh temperátní zóny, 

má práce značný význam pro management ochrany přírody. Práci doporučuji k obhajobě.  
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