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Předložená diplomová práce si kladla za cíl vymezit oblasti možného výskytu želvy nádherné a 
zjistit klimatické faktory prostředí, které brání či omezují šíření a rozmnožování tohoto druhu 
v České republice. Výsledný model rozšíření druhu v ČR byl pak porovnán s modelem z oblasti 
původního rozšíření druhu. 
 
Výsledky práce prokázaly, že na většině území České republiky, potažmo střední Evropy, nejsou 
vhodné teplotní podmínky pro úspěšnou inkubaci vajec želvy nádherné. Avšak na lokalitách či 
v oblastech s teplejším klimatem může dojít k úspěšnému rozmnožení a následně k případné 
naturalizaci. V jižní Evropě je želva nádherná naturalizovaná a představuje především zdatného 
konkurenta pro původní druhy vodních želv. Želva nádherná tak do budoucna představuje určité 
riziko pro některé původní druhy fauny a flóry i ve střední Evropě. Určitě je potřebné další 
sledování působení želvy nádherné. Získané poznatky bude pak možné aplikovat i v praxi 
celosvětově všude tam, kde je želva nádherná zavlečená, a eliminovat negativní působení tohoto 
nepůvodního druhu. 
 
Ukázalo se, že pro přesnost modelování výskytu druhů některých skupin živočichů je důležité 
měření teplot pomocí dataloggerů přímo na místech výskytu. U želv a dalších plazů je významné 
měření teplot na místech potencionálního kladení vajec. Lze pak stanovit možnost rozmnožení a 
případné naturalizace v oblastech s hraničními klimatickými podmínkami. 
 
 
Celkové hodnocení 
 
Diplomová práce Jindřicha Brejchy celkově splňuje obecná kritéria pro napsání diplomové práce. 
Teoreticky mohla práce obsahovat alespoň o něco málo více měření na místech výskytu želvy 
nádherné v ČR. Avšak po doplnění některých letošních měření bude možné výsledky práce 
publikovat, aby poznatky významně přispěly při studiu a sledování působení nepůvodních druhů. 
 
Podle publikační činnosti, účastí na konferencích a dalších aktivit je zřejmé, že Jindřich Brejcha 
během studia rozhodně nezahálel a zasloužil se o získání poznatků v oblasti herpetologie a 
ekologie, respektive na poli biologie jako takové. Závěrem chci ještě jednou zmínit přínos 
diplomové práce i v tom, že poznatky lze uplatnit i v praktické ochraně přírody při prevenci a 
omezování negativního působení nepůvodních druhů. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a 
celkově ji hodnotím jako výbornou. 
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