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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce nejsou explicitně zformulovány, nicméně jsou poměrně zřejmé.  
 

Struktura (členění) práce: 
Text je přehledně a logicky členěn. Některé (pod)kapitoly jsou ovšem zpracovány 
velmi stručně až nedostatečně, mnohé informace se zbytečně opakují v různých 
kapitolách.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano. Rešerše je poměrně obsáhlá, nicméně přece jen by se pár dalších zdrojů 
zabývajících se homogenizací společenstev u ptáků našlo. Naopak příliš nechápu 
zařazení zdrojů zabývajících se jinými druhy organismů.  Uváděné příklady (např. 
str. 17) navíc nedokumentují nic výstředního, co by se nedalo ukázat na příkladě 
ptáků.  

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Čtivější a obsahově hutnější části 
střídá celá řada pasáží jazykově neobratných a myšlenkově neutříděných (ukázkou 
budiž např. poslední odstavec na str. 9 nebo poslední souvětí na str. 14).  
  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Rešerše shrnuje dosavadní poznatky a důkazy o různých typech homogenizace 
ptačích společenstev a stručně diskutuje její příčiny. Domnívám se, že autorka se 
v dané problematice orientuje poměrně slušně, naučila se literaturu shánět, třídit, 
číst a nejdůležitější poznatky vyseparovat. Práce nicméně vykazuje jistou 
povrchnost, postrádá hlubší, kritickou analýzu současných znalostí a jednotlivých 
vědeckých názorů, chybí vlastní závěry. Zřídkakdy se autorce daří rozumné 
přechody od úplně obecných tvrzení ke konkrétním studiím a příkladům.  
Za zcela nezdařenou pak považuji kapitolu závěr. Je směsicí velmi nekonkrétních 
rozprav na jedné straně a podrobných, navíc často nesrozumitelných příkladů na 
straně druhé (viz např. Solonen 2008). Svoji povahou tak vlastně tato kapitola 
slušnému závěru vůbec neodpovídá. 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Nesouhlasím s tvrzením, že homogenizace je příčinou ztráty biologické 

diverzity. Mohla byste své tvrzení upřesnit a opravit? (str. 7, 1. odstavec) 
2. Nerozumím tvrzení, že biotická homogenizace se dnes chápe jako jakékoliv 

zvyšování podobnosti druhového složení společenstev např. vnitrodruhovou 
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hybridizací (str. 7, 2. odstavec). 
3. V kapitole 3 na str. 10 (2. odstavec) tvrdíte, že specializované druhy mají 

převážně prospěch z prostředí, která jsou relativně stejnorodá, zatímco 
generalisté by měli těžit z prostředí, která jsou různorodá. S tím nesouhlasím, 
resp. nelze souhlasit s tím, jak jste to napsala. Sama asi cítíte, že 
heterogenní krajina s malými políčky, remízky, loukami, mokřady apod. 
nebude hostit méně specialistů než třeba homogenní les. Mohla byste svá 
tvrzení tedy uvést na pravou míru?.    

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


