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Název práce:
Jak se stát kriticky ohroženým druhem: revize rozšíření a stavu populací karase
obecného (Carassius carassius)
How to become a critically endangered species: a review of the distribution and status of the
cruscian carp (Carassius carassius)
X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Cíle práce a předmět rešerše
Cílem práce bylo zpracovat rešerši dostupné literatury vztahující se k problematice výskytu,
ohrožení a ochranným perspektivám karase obecného se zvláštním důrazem na nejnovější
poznatky, které v posledním desetiletí přinesly do této oblasti molekulárně-genetické
metody.
Struktura (členění) práce:
V první části práce jsou přehledně uvedeny charakteristiky jednotlivých zástupců rodu karas
v našich vodách. Následují metody výzkumu, u kterých se autor, vedle shrnutí
nejužívanějších technik v genetice ryb, zaměřuje na postupy využívané v stěžejních pracech
zkoumající tyto taxony. Dále je v práci věnována pozornost poznatkům biogeografickým a
ochranářským, konkrétně aktuálnímu ohrožení karase a příčinám tohoto stavu. V poslední
části práce jsou shrnuty a diskutovány výsledky publikovaných prací, kde autor zdůrazňuje
průniky, rozdíly v získaných datech a možné perspektivy pro další výzkum.
Posuzovaná práce je založena především na primárních vědeckých publikacích, použité
zdroje jsou relevantní, pro daný typ práce zcela dostačující a jsou v práci v převážné většině
správně citovány.
Formální úroveň práce je na dobré úrovni a odpovídá současným standardům. Jazykovou
úroveň práce hodnotím rovněž jako dobrou, text je čtivý s minimem gramatických
nedostatků (překlepy v citacích autorů).
Rozsah posuzované práce odpovídá obvyklým požadavkům kladeným na daný typ
závěrečných prací. Konkrétně délka textu včetně vložených obrázků čítá 25 stran, seznam
použitých zdrojů představuje 14 stran - více než 130 položek.
Pro lepší přehlednost bych pro příště doporučoval uvádět odděleně citace původních
vědeckých prací a monografií a elektronicky dostupných zákonů a databází.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autor se zadáním práce vypořádal velmi dobře a zcela naplnil její odborný cíl.
Práce je přehledná a poskytuje ucelený vhled do problematiky.
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Autorovi náleží pochvala za zodpovědný přístup k řešení dané problematiky, zejména
nastudování širokého spektra historických zdrojů i recentních publikací a interpretaci jejich
výsledků.
K posuzované práci nemám dotazy ani závažnější připomínky.
Návrh hodnocení (zaškrtněte, bude zveřejněno, konečnou známku stanoví komise)
výborně
Podpis školitele/oponenta:
Bohumír Lojkásek

