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ptačích společenstev 
 
Fenomén biotické homogenizace se stává v posledních letech hitem euroamerické 
konzervační biologie, přičemž k prudkému rozvoji poznatků významně přispěla data 
z velkoplošných projektů zaměřených na monitoring ptačích populací. Údaje z České 
republiky, v mnoha ohledech unikátní, se k tomuto účelu nabízejí jak laciná děvčata před 
nevěstinci v Sant Pauli. Ještě před hrátkami se samotnou statistickou analýzou je však 
záhodno udělat si v celé problematice dostatečný přehled o tom, co kdo zjistil, abychom pak 
mohli přijít s něčím novým a neokoukaným. Takový přehled byl cílem i této bakalářské práce. 

Magda přečetla slušné množství literárních pramenů a pokusila se je shrnout a 
interpretovat. Kritické zhodnocení jejího snažení nechávám na oponentovi, neboť nemám od 
práce, jsa do její tvorby sám dostatečně namočen, potřebný odstup. Nicméně neodpustím si 
aspoň několik školitelských poznámek: 

• Pramenů sice dnes existuje až přespříliš, takže nelze příliš kárat za neobsáhnutí všech 
dostupných zdrojů, avšak těch s ptačí tematikou zase tak extrémní množství není. 
Chybí mi zde práce rozebírající antagonistické trendy biotopové specializace a 
druhového bohatství ptačích společenstev v zemědělské krajině. Podobně o 
introdukcích coby příčinách biotické homogenizace se toho konkrétně u ptáků 
dozvídáme jen velice málo. 

• Úvod mohl být hlubší, více zaměřený na zpracovávané téma - informace o tom, jak 
mizí globální rozmanitost, si dnes přečteme už i v denním tisku. 

• Jsem rád, že většina textu svědčí o tom, že autorka přečteným článkům porozuměla, 
na druhou stranu opravdu úspěšná bakalářka by měla jasně ukázat na mezery 
současného poznání, což tady téměř chybí. 

• Naopak příjemně překvapen jsem byl vlastním autorčiným příspěvkem k formulaci 
důsledků zjištění, uvedených v této práci, pro ochranu přírody. 

• Nakonec ještě otázku: Jaké vlastnosti (myšleno vlastnosti druhů, nikoliv okolního 
prostředí) vlastně stojí za dnešním úspěchem tzv. generalistů? Proč je dnes výhodné 
mít širokou biotopovou niku - nemohou tam hrát nějakou úlohu i jiné ekologické (či 
evoluční) vlastnosti, které s touto šířkou korelují? Vyjmenuj prosím aspoň tři 
kandidáty. 

Přes své drobné výtky hodnotím předloženou práci jako odpovídající požadavkům kladeným 
na bakalářky na naší fakultě a doporučuji  ji k obhajobě. 
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