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E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotézaLL.)

Cílem práce bylo „představit některé z modelů, které jsou v praxi používány
nejčastěji a zhodnotit průběh experimentu založeného na opakovaných odchytech".
Takové zadání se zdá býti jasné, ale když dva dělají totéž, není to vždy totéž.
Autorka se dobře vypořádala s nejrůznějšími archaickými metodami, jako např.
Lincoln-Petersonovým indexem či Bailyho korekcí,  ale pominula většinu metod
moderních (Constrained  Linear Models,  Robust Design atd.) a velice mi zde chybí
nějaká kapitola o použitelném software. Věda o zpětných odchytech od dob Lincolna
patřičně zmohutněla a nedá se již dělat pomocí logaritmického pravítka.
Z archaičtějších existují např.  programy Jolly a Capture, z modernějších  POPAN a
především programový balík Mark, ve kterém jsou nejrůznější metody
zakomponovány. Co se týče srovnání metod, může se týkat i jiných věcí, než jen
srovnání vzorečků a větičce o použitelnosti pro uzavřené či otevřené populace.
Chybí zde srovnání náročnosti na práci a přesnosti výstupu (něco ve stylu Gall et al.
1984,  Biol.  Cons. -metoda XXX je vhodnější při menším počtu jedinců a co se týče
odhadů, tak je ve srovnání s metodou YYY podhodnocuje...). Co se týče cílů
zpětných odchytů -nejde jen o zjištění velikosti populace či prevalence nákazy
v populaci. Zpětné odchyty se používají i pro odhady jiných demografických
parametrů (pravděpodobnost či délka přežívání), odhady disperze atd. Oceňuji, že
kromě vlastních metod se autorka zabývala i předpoklady (náhodná distribuce, trap
shyness, trap happines, handling effects) a problematice značení,  rád bych však
upozornil, že pro značení terestrických bezobratlých se nejčastěji používají lihové
fixy a že u motýlů se nemusí psát čísla na obě strany kvůli vyvážení.

Struktura (členění) práce:

Struktura členění práce splňuje běžný standard prací podobného typu.

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

Při čtení textu mě napadalo, že se jedná spíše o pokus psaní učebnice,  nez o
literární rešerši. V předloženém textu jsou i celé strany bez jediné citace, ač je jasné,
že autorka musí vycházet z nějakých pramenů a že to není jen z její hlavy.  Můj
dojem z předložené práce je takový, že autorka pro zpracování vycházela
především z Chao et al. 2008 a Bejček et al. 2001,  Existuje ovšem řada jiných
pramenů, dle mého mnohem důležitějších, stěžejní práce jsou např.  Lebreton et al.
1992, Schwarz and Arnason  1996, ale také manuály k programovým balíkům
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instrukce Pro Vypiněnr LĚ== ----
•       Prosíme  oponenty   i   školitele   o  co   nejstručnější  a   nejvýstižnější   komentáře   k  jednotlivým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -
vizhttp://www.natur.cuni.cz/biologie/bzk-index.htm
Posudek   se   odevzdává   (zasílá)   v elektronické   podobě   na   lukkrat@email.cz   (pro   účely
zveřejnění na internetu),  a dále podepsaný v 1  výtisku tiako součást protokolu o obhajobě) na
adresu  Lukáš Kratochvíl,  adresa ekologie PřF UK, Viničná 7,  Praha 2.


