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Název práce: Prostupnost krajiny v kontextu její fragmentace dopravní infrastrukturou a 

sub/urbánní výstavbou    

Autor práce: Bc. Barbora Štambergerová  

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je psána čtivě a přitom dobrým odborným jazykem. Text obsahuje jen minimum chyb a 

překlepů a je logicky strukturován. Grafické přílohy jsou zpracovány rovněž na výborné úrovni. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Stanovené cíle práce byly bezezbytku splněny a odpovídají na předložené výzkumné otázky. Práce 

má interdisciplinární charakter, ale významně akcentuje geografické metody a jejich integraci 

v ekologickém výzkumu. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Rešeršní část diplomové práce považuji za výjimečně kvalitní. Autorka využila ojedinělé množství 

zahraničních i domácích prací, což jí umožňuje vyčerpávajícím způsobem popsat problematiku 

fragmentace a konektivity krajiny a kvality habitatů na potenciální šíření organismů ve studované 

oblasti. Kvalita konkrétně zaměřené studie je podepřena detailní rešerší klasických biogeografických 

a ekologických teoretických konceptů. Práci s literaturou tak hodnotím jako vysoce nadstandardní.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Rozsah stanovených cílů kladl vysoké nároky použité metody. Autorce se podařilo zvládnout široké 

spektrum metod  - od terénního sběru vlastních dat (monitoringu ekoduktů pomocí fotopastí), po 

analýzu rezistence a prostupnosti krajiny s využitím inovativních metod. V práci jsou tak použita 

nejaktuálnější možná data (Konsolidovaná vrstva ekosystémů, AOPK ČR) i nejmodernější nástroje 

(Linkage Mapper). 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je logicky provázána s rešeršními kapitolami, výsledky jsou korektně, byť místy 

trochu stručně interpretovány. Autorka dodržuje klasický formát odborné práce, kde obsah kapitol 

Výsledky a Diskuze skutečně odpovídá požadované struktuře. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce odpovídají na stanovené výzkumné cíle a rozšiřují dosavadní poznatky o studované 

problematice. Autorka své výstupy správně konfrontuje s již publikovanými pracemi. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní studii, která přináší v českém prostředí 

inovativní výsledky získané na základě jak terénního monitoringu, tak i vlastních originálních analýz. 

Autorka nejen vynikající rešerší, ale také zdařilou analytickou částí dokazuje své teoretické i 

praktické schopnosti a dovednosti. Práce tak přináší nové originální výstupy, které byly pozitivně 

hodnoceny i několika domácími odborníky (např. Ing. Hlaváč, AOPK; Ing. Šíma, MŽP ČR). Proto lze 

očekávat mimo teoretického využití výsledků k publikaci i praktické uplatnění v územním plánování a 

managementu migračních tras. 

Práci proto doporučuji k přijmout k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 
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