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Telemetrické sledování populace holuba (Columba livia f. domestica)
na Karlově náměstí v Praze 

Obsahové zpracování diplomové práce odpovídá  diplomovým pracím, jejichž součástí je  
vlastní výzkum.  Strategie výzkumu vycházela z povahy práce, totiž telemetrického 
sledování pohybu holubů. Vybrané téma sledování běžného druhu se ukázalo jako velmi 
komplikované, vzhledem k obrannému chování sledovaných holubů. Z toho vyplynula i 
značná náročnost získávání dat. Diplomant prokázal schopnost vlastního přístupu a obměny 
strategie při  získávání dat. Práce je provázena obrazovým dokumentačním materiálem, 
který je umístěn  přímo v textu a usnadňuje orientaci v něm . V úvodní a metodické části je 
pojednáno o mnohých méně známých stránkách života holubů. To svědčí o tom, že se 
diplomat důkladně připravil. Citované informace pocházejí v mnoha případech z 
internetových stránek chovatelských organizací, což zajišťuje jejich aktuálnost

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 
shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.)

Formální úprava diplomové práce je pečlivá, jazykový projev však  místy obšírně 
koncipovaný, text je ovšem dobře srozumitelný, přehledný, zachovává předepsané členění 
kapitol. Shromážděná data pochazejí z úctyhodného počtu návštěv sledované lokality. Data 
jsou vhodně použita k formulaci výsledků v patřičné kapitole. Grafická úprava práce je na 
dobré úrovni, předložené grafy a tabulky umožňují jasný pohled na průběh pozorování.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný praktický 
přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

Celkové působí diplomová práce velmi dobrým dojmem, velkým přínosem je 
vyzkoušení telemetrických metod, což je možno považovat za velký přínos pro 
podobné práce,  na kterých někteří diplomanti současně pracují. Výsledky 
diplomové práce, včetně návrhů na tlumení populace pražských holubů budou jistě 
přínostné pro místní úřady, architekty, inspekci životního prostředí. Proto navrhuji 
publikaci výsledků.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):

Datum:                                                              Podpis:




