
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Jana Chmelaře: 
Ekologie, etologie a variabilita ještěrky zelené, Lacerta viridis v Přírodní rezervaci Tiché 
údolí 
 
 
Diplomová práce J. Chmelaře navazuje obsahově i metodicky na diplomovou práci Mgr. D. 
Fischera vedenou v PR Tiché údolí v letech 1995-1997. Cílem diplomanta bylo znovu 
prostudovat místní populaci ještěrky zelené a porovnat zjištěné výsledky s dnes již 16-18 let 
starými daty Mgr. Fischera. Zvláštní pozornost byla věnována zdokumentování případných 
změn populačních charakteristik a posouzení efektu podpůrného managementu zahájeného na 
dané lokalitě po roce 1997. Téma práce je velmi aktuální z hlediska ochrany a managementu 
izolovaných reliktních českých populací ještěrky zelené, neboť konkrétní data o stavu a 
vývoji těchto populací dosud většinou chybí.  

Jan Chmelař strávil terénní prací na lokalitě plných 73 dní a jeho diplomová práce 
přináší velké množství konkrétních informací o morfologii a biologii ještěrek z Tichého údolí. 
V mnoha směrech tak doplňuje a zhodnocuje starší data, která jsou již z dané lokální populace 
k dispozici. Za nejdůležitější cíl práce považuji pokus o zdokumentování současného stavu 
dané populace a posouzení možného vlivu proběhlého managementu lokality. V níže 
uvedených komentářích si proto všímám především toho, jak se podařilo řešit tento cíl. 
 
1) Formální úroveň práce. Místy si nelze nevšimnout určitých stylistických slabin. Je 
zřejmé, že text byl psán ve spěchu a diplomantovi unikly různé formulační nepřesnosti a to i 
na takových místech, jako jsou abstrakt, cíle práce či závěrečné shrnutí. 
 
2) Metodika a materiál. V práci postrádám přehled všech značených jedinců a dat jejich 
opakovaných odchytů či pozorování na lokalitě. V kapitole  Materiál a metodika bych 
očekával podrobné informace o charakteru a rozsahu managementových opatření na lokalitě. 
Ty jsou stručně zařazeny až na závěr diskuse. 

o Zajímalo by mne, jak byly ještěrky v r. 2011 bez přímého kontaktu a odchytů značeny 
(viz str. 8). 
 

3) Početnost populace. Podle metodiky na str. 18 byly ke zjištění početnosti použity tři 
způsoby: (i) výpočet odhadu, (ii) individuální značení a (iii) odhad relativní početnosti jedinců 
na sledovaném transektu. Ve výsledcích však autor uvádí pouze výsledné hodnoty odhadu 
početnosti podle Schnabelové s konfidenčními intervaly podle Clopper-Pearsonova grafu.  

o Proč nejsou uvedeny i výsledky získané použitím ostatních metod? 
o Proč autor nezařadil do textu celé tabulky výpočtu odhadu, které by ukazovaly míru 

proznačení populace, počty zpětně odchycených zvířat a poměr označených a 
neoznačených jedinců? Myslím, že v diplomové práci je vhodné základní vstupní data 
uvádět. 

o Co autor mínil větou, že se početnost vztahuje k oblasti, kterou prochází vytyčený 
transekt? Myslel tím sledovaný pás území podle transektu o ploše 1900 x 6 m? 

o Lze hodnoty odhadu z let 2012 a 2013 vzájemně porovnávat?  Jinými slovy, jde zde o 
nezávislé odhady nebo je odhad z r. 2013 jen přesnější hodnota založená na všech 
jedincích proznačených v letech 2012-2013, tedy proznačenějším vzorku populace, jak 
autor naznačuje v diskusi na str. 116? To by mělo velký význam pro interpretaci 
výsledků. 
 

4) Hustota populace. Autor vztáhnul odhadnuté početnosti populace k velikosti celé 
ještěrkami využívané zkoumané plochy (4 ha) a v diskusi na str. 115 uvádí, že jeho výsledky 



(zjištěná hustota 15-24ks/ha) naznačují početnostní vzestup populace proti situaci v letech 
1995-1997. Fischer však v tomto období zjistil hustotu 22ks/ha. 

o Lze zde skutečně hovořit o vzrůstu početnosti populace? Denzita z r. 2013 je jen o dva 
jedince vyšší než hustota zjištěná v r. 1997, což vzhledem k použitým metodám a 
malým vzorkům mnoho neznamená. 

o Na druhou stranu, nedošlo zde k podhodnocení zjištěné denzity? Vždyť autor uvádí, že 
sledoval ještěrky jen v dosahu tří metrů od procházeného transektu. Tento sledovaný 
pás měl plochu 1,14 ha. Kdyby autor vycházel z této plochy, byly by hustoty ještěrek 
na lokalitě skoro čtyřikrát vyšší.  

o Proč autor jednoznačně neuvádí, na jak velké ploše odhady prováděl a proč přesnost 
získaných hodnot více nediskutuje? Zajímavé by bylo např. srovnání s absolutními 
počty individuálně značených či jinak odlišovaných ještěrek na lokalitě. V diskusi na 
str. 116 je sice zmínka o třiceti individuálně rozlišovaných jedincích, není ale zřejmé 
zda na celé ploše či jen podél transektu.  

 
5) Věková struktura.  Aby čtenář mohl získat správnou představu o věkové struktuře 
populace, je třeba uvést také počty jedinců (n) v jednotlivých věkových kategoriích. Samotná 
procenta mohou být zavádějící (to platí i pro poměr pohlaví). Hodnoty uvedené v Tab. 18 
nejsou dostatečně vysvětleny.  

o Jak by autor vysvětlil velmi nízké počty subadultních jedinců pozorovaných na 
transektu – viz obr. 27? Nemůže to být dáno skutečností, že adultní jedinci vytlačují 
subadultní do periferních suboptimálních biotopů, což by bylo v daném případě mimo 
transekt?  
 

Uvedené připomínky by rozhodně neměly snížit význam dalších dat, která diplomová práce J. 
Chmelaře přinesla. Jedná se např. o morfologická data, která jsou sice založena na malých 
vzorcích, nicméně jsou cenná pro doplnění obecných znalostí morfologie zástupců českých 
populací ještěrky zelené. Přínosné jsou některé poznatky týkající se etologie druhu a důležité 
jsou graficky velmi pěkně zpracované informace o roční aktivitě ještěrek, které plně potvrzují 
platnost schématu aktivity druhu zjištěného pro danou populaci Fischerem v letech 1995-
1997.  
Diplomovou práci Bc. Jana Chmelaře doporučuji k obhajobě. 
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