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Posudek na bakalářskou práci

školitelský posudek Jméno posuzovatele:
                                   Vladimír  V o h r a l í k
Datum:
                                    1. 9. 2009

Autor:                Petra  H l a v á č o v á
               
Název práce:    Srovnávací studie stop vybraných druhů lasicovitých šelem 
                         (Mustelidae).

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Práce shrnuje dosavadní poznatky o metodách, které umožňují zjišťovat přítomnost 
a prostorovou aktivitu lasicovitých šelem pomocí nejrůznějších stop, které zanechaly 
v terénu. Tato problematika je v současné době velmi aktuální v souvislosti s 
celoevropským šířením invazníhu druhu, norka amerického (Mustela vison).

Struktura (členění) práce:

Práce je logicky a přehledně členěna. Obsahuje krátkou charakteristiku ekologie 
sledovaných druhů šelem, dále následují kapitoly věnované metodám zjišťování, 
měření a určování jejich stop. Následuje diskuse, kde jsou kriticky zhodnoceny 
výhody a slabiny jednotlivých metod. 

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

Autorka využila rozsáhlý soubor literárních pramenů, který téměř kompletně pokrývá 
zpracovávanou problematiku (chybí jen starší ruské prameny, které však současná 
generace studentů již není schopna přečíst). Práce jsou citovány správně.

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

Autorka se studovanou problematikou již delší dobu prakticky zabývá a proto již 
získala  vlastní výsledky. Předložená práce však byla koncipována jako literární 
rešerše a proto zde vlastní výsledky nebyly zařazeny.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce má solidní formální úroveň. Je psána stručně a srozumitelně, obrazová 
dokumentace vyhovuje dannému účelu.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce byly beze zbytku splněny. Jedná se o cennou literární rešerši, kterou 
bude možné využít jak při studiu ekologie lasicovitých šelem, tak i v ochranářské 
praxi. Vzhledem k expanznímu šíření invazního norka amerického je třeba využít 
všechny dostupné metody k monitorivání jeho výskytu. Metodika stopování je 
výhodná proto, že je relativně jednoduchá a především je (na rozdíl od metod 
molekulární genetiky) levná.   
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

výborně        
Podpis školitele/oponenta:




