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      Diplomová práce Petry  H l a v á č o v é „ Norek americký (Neovison vison): 

biologie invazního druhu“ má  celkem 96 stran, včetně 65 obr., 10 tab. a 10 stran  

fotografických příloh. 

       Petra Hlaváčová se v průběhu let 2009 – 2012 intenzivně zabývala terenním 

sledováním populace  norka amerického na cca 20 km dlouhém úseku řeky Sázavy a 

jejích přítocích v okolí Havlíčkova Brodu. Téma diplomové práce bylo zvoleno proto, 

že autorka se touto problematikou zabývala již během svých středoškolských studií a 

byla přesvědčena o tom, že se jedná o vysoce aktuelní téma, které může přinést 

množství cenných a prakticky využitelných výsledků. Oba jsme si však byli vědomi 

úskalí terenní práce, kdy ani mimořádné nasazení nemusí být zárukou, že se podaří 

získat  dostatečně kvalitní a  vědecky využitelné výsledky.  Z důvodu rozložení rizika  

proto byla práce rozdělena do tří dílčích okruhů: 1) Telemetrického sledování norka 

amerického, 2) rozlišovací studie stop norka amerického, norka evropského a tchoře 

tmavého a 3) pokus o lokální eradikaci norka amerického pomocí odchytu do 

živochytných pastí. 

       Přes určité problémy, které autorka nemohla nijak ovlivnit, např. silné povodně, 

které několikrát odnesly rafty používané ke stopování norků nebo úmrtnost 

telemetrovaných jedinců se podařilo získat velké množství cenných dat. 

       Práci jsem s autorkou průběžně konzultoval, podrobně jsem četl předchozí verze 

rukopisu a mé připomínky autorka z převážné části akceptovala. Proto se zdržím 

případných kritických připomínek a přenechám je oponentovi. 

       Domnívám se, že autorka se zdařile vypořádala s terenní částí práce. Monitorování 

pohybu norků  pomocí přenosných antén je mimořádně náročné a vzhledem k jejich 

noční aktivitě probíhá převážně v noci. Také instalace a kontrola plovoucích raftů , 

které byly používány k stopování norků  je mimořádně obtížná. Aby mohla získat 

materiál stop norka evropského, neváhala se autorka vypravit do delty Dunaje 

v Rumunsku, kde zbytková populace tohoto vymírajícího druhu ještě přežívá.   

        Získaná data jsou adekvátním způsobem zpracována a jsou vhodně 

konfrontována s dostupnými literárními údaji. Práce přináší užitečné poznatky o 

biologii invazního norka amerického a mimo svůj nesporný zoologický přínos může  

být využita i v resortu ochrany přírody. Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

26. 5. 2012                                                                   RNDr. Vladimír Vohralík CSc.  


