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Název práce:

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonides) ve střední Evropě: historie šíření a stav znalostí

x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Sestavit přehled literatury týkající se významného a dosud jen málo prozkoumaného 
invazního druhu, shrnout současný stav poznání o tomto předmětu a v návaznosti 
posoudit jednotlivé intrinsické a extrinsické faktory invasní dynamiky studovaného 
druhu. Srovnat biologické charakteristiky invazních populací s poměry v centru 
původního areálu, kriticky zhodnotit názory o ekologickém a ekonomickém impaktu 
druhu ve střední Evropě a v podmínkách ČR. 

Struktura (členění) práce:
Odpovídá vytčenému cíli, náplň kapitol je konsistentní s jejich tematickým 
vymezením, členění práce je logické, rozsah jednotlivých kapitol je v dobrém 
souladu s věcným významem pojednávaných skutečností a objemem příslušných 
literárních dat.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Práce je založena na velmi podrobné analýze dostupného písemnictví. Seznam 
literatury zahrnuje 142 položek, včetně naprosté většiny relevantních studií evropské 
provenience. Ne zcela dostatečně je ovšem zhodnocena literatura ruské 
provenience, chybí bohužel i monografická shrnutí dostupná v západoevropských 
jazycích (např. Bannikov 1964 či Heptner a Naumov 1992). V úvodní charakteristice 
by měla být zmíněna autoritativní monografie Wilsona a Mittermeiera 2009 
(Handbuch of the Mammals of the World). 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Nadprůměrná, práce je psána koncisním věcným stylem,  bohatým a výrazně 
kultivovaným jazykem. Obrazová dokumentace je dobře zvolena a graficky kvalitně 
upravena. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Přes zmíněné nedostatky byly cíle práce jednoznačně splněny, spis poskytuje věcně 
i formálně relevatní review s nezanedbatelným myšlenkovým a kritickým vkladem 
autorky. Jde o práci výrazně nadstrandardních kvalit s potenciálem širšího využití. 
Hodnotím ji jednoznačně kladně a doporučuji k příslušnému ocenění.
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Otázky a připomínky oponenta:

Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  

(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
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