
  

 

Oponentský posudek 

na bakalářskou práci Kristýny Prylové: 

Vývoj struktury ptačích společenstev v České republice: od diverzity 

k homogenizaci 

Recenzovaná práce se skládá z pěti kapitol, z nichž první je rešeršní, následující dvě 
uvádějí metodiku a vlastní výsledky práce,  za nimi následuje diskuse a závěr. Přehled 
literatury je značně obsáhlý a dle mého názoru adekvátní tématu.  

Na práci je velice sympatické, že autorka v ní dosáhla vlastních výsledků. Shrnu hlavní 
z nich. Na základě výpočtu indexu specializovanosti společenstva autorka ukázala, že ptačí 
společenstva v České republice za posledních více než 20 let vykazují trend směřující k jejich 
homogenizaci. Vliv klimatické změny byl dokumentován výpočtem teplotního indexu 
společenstva, který odráží relativní zastoupení teplomilných a chladnomilných druhů. Tento 
index v průběhu let roste. Pozornost byla věnována i vlivu homogenizace na druhovou 
diverzitu; ta se oproti výsledkům z jiných zemí podstatně nemění. Podle autorky je 
pravděpodobné, že se na zjištěných jevech podepisuje postupné oteplování klimatu v České 
republice, případně častější výskyt jeho doprovodných projevů, jako jsou prudké bouřky nebo 
vzrůstající intenzita zemědělské výroby.  

Práce je psána velice pečlivě, logicky a srozumitelně. Statisktické metody jsou adekvátní 
řešenému problému. Mám k ní následující poznámky: Drobnou estetickou závadou je překryv 
popisky grafů 1 a  7 přes dvě stránky, v popisce grafu 7 je překlep (bytův), v práci se však 
překlepy objevují jen ojediněle. U grafů jsou uvedeny F a p hodnoty, ale docela bych uvítal i 
příslušné regresní rovnice a hodnoty R

2
. U grafu 6 mi chybí jednotky na svislé ose – v jakých 

jednotkách byla měřena sklizeň a v jakých osevní plocha? Rozšiřování lidských sídel by 
podle mě lépe ilustrovala celková velikost zastavěné plochy v ČR, neboť převažující podíl na 
zastavěnosti mají dle mého názoru plochy velkoskladů. 

Uvedené výtky jsou však v podstatě drobnostmi. Technicky je práce i přes výše uvedenou 
poznámku velice kvalitní. Vysoce ocerňuji to, že práce se stala základem článku pro 
recenzovaný časopis Journal of Ornithology.  I to dokazuje, že práce značně převyšuje běžný 
standard bakalářských prací. 

 

Závěr: 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji bakalářskou práci Kristýny Prylové 

k obhajobě na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity  
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