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Během našeho probíhajícího projektu, zaměřeného na ptáky v invazních rostlinách, recenzent 

jednoho rukopisu namítl, že všechno pořád zkoumáme pouze pomocí ploch umístěných do 

porostů buď čistě původních, anebo tvořených pouze invazní dřevinou. Život však ve 

skutečnosti není takto černobílý a bylo by proto záhodno zjistit, co se stane, když se ty 

porosty různě pomíchají. Přišlo mi to jako zajímavá myšlenka, a tak vznikla tahle diplomka. 

Jak ovšem víme, cesty od myšlenky k činům bývají hrbolaté a křivolaké a tato práce 

nebyla výjimkou. Kritickým předpokladem bylo vytyčení uspokojivého množství studijních 

ploch. To se podařilo splnit tzv. „o ňadra“ a můžu zodpovědně prohlásit, že v rozumné 

vzdálenosti od Prahy neexistuje vhodný porost dostatečně rozsáhlý pro výzkum ptáků, který 

by neobsahoval nějakou v práci použitou studijní plochu. Další těžkosti byly spíše 

subjektivního rázu a měly podoby jakési bariéry, kterou Magda dokázala vždycky 

s obdivuhodnou rychlostí postavit, a pak se téměř vyžívala v obavách z jejího překonání: že se 

plochy nenajdou, že se ptáky nenaučí, že je nezvládne spočítat, že se nedokáže naučit 

statistiku, že to nebude umět napsat, že se to nestihne, že se to neodevzdá atd. Dodnes nevím, 

jestli jde o nějaký rituál na způsob předválečných tanců domorodých bojovníků, nebo to 

myslela vážně. Je to ale vlastně jedno. 

Magda byla totiž ve skutečnosti velmi schopná, pracovitá a svědomitá studentka, jedna 

z nejlepších, s nimiž jsem měl možnost spolupracovat. Zvládla veškerou terénní práci, 

dokázala si osvojit pokročilé statistické metody (z nichž některé nebyly nakonec v práci ani 

použity) a napsala velmi zdařilý text, který vyžadoval pouze minimum zásahů ze strany 

školitele. Je pravda, že výsledná podoba práce neodpovídá úplně přesně ambicím, které jsem 

měl při jejím zadávání, ale zase v daném stavu se po studentce nemohlo chtít, aby skákala tři 

metry vysoko a dodávala tuhle rozbor analýzy prahů, onde fylogenetické autokorelace atp. 

S prací jsem tudíž zcela spokojen - jde o kompaktní pojednání, které čtenáře s přehledem 

provádí zkoumaným tématem a ústí ve srozumitelná doporučení pro ochranu přírody založená 

na vlastních výsledcích. 

Celkově hodnotím práci velmi pozitivně a doporučuji ji jako podklad pro ud ělení 

magisterského titulu. 
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