
oponentský posudek diplomové práce Petry Hlaváčové: Norek americký (Neovison vison\:

biologie invazního druhu.

oponovaná diplomová práce obsahuje celkem 96 stran včetně 65 grafů a mapových

schémat, 10 tabulek, 7 stran citované literatury a 9 stran fotografické přílohy. Téma

diplomové práce bylo zvoleno Vysoce aktuálně, neboť norek americký (mink) v současné

době skutečně představuje lavinovitě se šířící invazní druh, který ovlivňuje zoocenózy

vodních biotopů na nemalé části našeho území. Přitom ještě donedávna byly znalosti

ekologie a biologie tohoto druhu ve středoevropských podmínkách minimální' Z tohoto

pohledu je třeba volbu náročného tématu rozhodně ocenit'

Co zpracování předkládané práce přineslo diplomantce? Především to jsou zkušenosti s prací

a monitorování druhu v terénu, které nebylo nijak jednoduché. V praxi vyzkoušela různé

metodické postupy sledování od živochytných pastí, ,,raftů" a fotopastí po sofistikovanější

postupy spojené s radiotelemetrií, jejichž výsledky tvoří stěžejní náplň práce' Zároveň ale

byla diplomantka ,/nucena" zvládnout i široký okruh teoretické výbavy počínaje

problematikou výpočtu domovských okrsků a konče statistickým vyhodnocováním výsledků'

Pozitivně zejména hodnotím realistické úvahy a postupy autorky při stanovení domovského

okrsku s ohledem na specifiku stanovištních nároků norka amerického (str. 2L'22)' V rámci

diplomové práce diplomantka pokračovala i v tématu bakalářské práce (determinace

vybraných druhů lasicovitých šelem podle stop). Dobrou zkušeností bezpochyby byla i

kolektivní spolupráce , což je vzhledem k časově i fyzicky (a ostatně i finančně) namáhavým

terénním aktivitám přirozené, nicméně by bylo asi vhodné v diplomové práci vlastní podíl

diplomantky na prezentovaných výsledcích poněkud blíže konkretizovat, oponentovi se jeví

jako ne zcela zřetelný.

Co přináší předkládaná práce nám? Především je to celá řada cenných výsledků, které

v celkovém souhrnu přispívají do mozaiky dosavadních znalostí o tomto invazním druhu'

Potvrzuje se, Že norek americký je skutečně velice plastickým predátorem co do svých

životních zvyklostí (výběr úkrytů, potrava, mobilita apod.) a jehož eradikace (odstranění)

z našípřírody bude tím pádem značně komplikovaná, ne-li nemožná'

Pominu-li formální nedostatky, kterých není málo (překlepy, chybějící či neúplné citace,

místy nepříliš pečlivá grafická úprava, nepřesná terminologie - např. pohlavní dimorfizmus

str. 9 apod.), pak k samotné práci nemám vážnějších výhrad. Naopak oceňuji již zmíněný

vklad velkého objemu terénních prací, které se odrážejí na dostatečné,,zásobě" hodnotných

výsledků. Zároveň se ukazuje, že i relativně krátkodobé (tedy v tomto případě tříleté, 2008_

2o1o)telemetrické sledování přináší použitelné poznatky' K pozitivům diplomové práce patří

i poměrně obsažný úvod, ve kterém jsou detailně vysvětleny teoretické a metodické postupy

použité při získávání a zpracování výsledků'

Z konkrétních výhrad či poznámek uvádím tyto:

str. 12: spíše neŽ články v populárním časopise (Fischer et al. 2004 - Živa) by bylo vhodnější

citovat novějšíoriginální práce (např. Fischer et al. 2009 _ Folia zoologica);

str. 13: pro úplné vymezení sledované oblasti by bylo vhodné doplnit i čísla kvadrátové

mapovacísítě;
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str' 48: zde vyslovuje diplomantka úvahu o ,,dezorientaci" zvířete po implantaci vysílačky, je

škoda, že se obecně tomuto tématu v práci nevěnovala blíže a nepokusila se vyhodnotit' jak

chirurgický zákrok ovlivňuje (či neovlivňuje?) chování jedinců, tzn' analyzovat mobilitu a

aktivitu s ohledem na datum implantace;

str. 54-57: zde by chtělo sjednotit terminologii, v textu se (dle mého názoru vhodněji) píše o

odpočinkových místech, v grafech se objevuje termín ,,spací" místo (ne všechna odpočinková

místa musíbýt spací);

str. 63-65: kapitola o determinaci stop tří druhů lasicovitých šelem (5'2') mi připadá dosti

zkratkovitá, i kdyŽ chápu, že autorka hlavní výsledky prezentovala ve své bakalářské práci'

Pokud se rozhodla téma zařadit i do práce diplomové, pak i zde by mělo být dostatečně

prezentováno. Čtenář neznalý bakalářské práce se v textu, a zejména výsledcích, jen těžko

orientuje. Rozhodně měly být k dispozici nějaké determinační nákresy a tabulky s rozměry'

Kromě toho bych měl jednu metodickou poznámku - stopování je koncipováno jako

sledování otisků v bahně na náplavech toků, jaké jsou ale markanty stop otištěných Ve

sněhu?, při zimním sčítánívyder by se jistě daly stopy norků také odečítau

str.76-77:v úvahách o postupech a možnostech eradikace minka mi chybí jedno důležité

hledisko _ aby jakákoli akce tohoto typu měla alespoň nějakou šanci na úspěch' je třeba ji

současně provádět na co největším území (okresní, krajská či nejlépe celostátní dimenze)'

vychytání norků v povodíjedné říčky vždy bude krátkodobou epizodou, která stavy tak vitální

a adaptabilníšelmy asi z dlouhodobého hlediska nijak podstatně nezmění;

str. 81: ač se formální stránkou věci v posudku detailně nezabývám, spíše z didaktického

důvodu upozorňuji na citaci Darwina (l877); četla diplomantka knihu skutečně v originále? -
pokud nikoli, což předpokládám, pak by měla v textu i v soupisu literatury citovat odkaz na

zdroj, ze kterého údaje převzala'

?ávér: Diplomantka Petra Hlaváčová prokázala schopnost samostatné odborné práce

spojené s náročnými aktivitami v terénu. Získané výsledky, které jsou v mnoha směrech

velmi přínosné, hodnotí s dobrou teoretickou znalostí problematiky' K práci nemám vážných

výhrad, do budoucna bych diplomantce doporučil více pozornosti věnovat formální úpravě

svých elaborátů. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě'
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