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Předkládaná práce se zabývá hodnocením habitatových nároků a konektivity krajiny ve vztahu k výskytu 
levharta sněžného v Nepálu a přeshraničních oblastech. 
 
Po formální stránce je BP kvalitně zpracovaná, struktura je logická a odpovídá charakteru vědecké 
publikace. Kapitolu 6 by bylo asi vhodnější nazvat "Výsledky", aby bylo čtenáři jasné, že nejde o 
pokračování metodiky. V textu se objevuje minimum překlepů či gramatických chyb, jen v anglickém 
abstraktu se vyskytují stylistické neobratnosti jako např. špatný slovosled. Výjimečně autor používá 
termíny nehodící se k odbornému zaměření práce (např. v ekologii mluvíme o jedincích, nikoli o kusech). 
Grafické přílohy (mapy) jsou přehledné a informativní. 
 
Po obsahové stránce hodnotím BP jako vysoce kvalitní. Autor splnil vytýčené cíle za použití metod běžně 
používaných k modelování distribuce druhů. Z práce je zřejmé, že se orientuje v dané problematice a je 
schopen vytvořit jednoduchý model habitatových preferencí a provést analýzu krajinné konektivity. Ač 
by diskuze mohla být podrobnější, autor výsledky vhodně interpretuje v kontextu předchozích studií. 
Zajímavá je např. vysoká shoda predikce modelu, co se týče nadmořské výšky, s předchozími poznatky o 
výskytu levharta sněžného uvedenými v kapitole 3.2.3. Celkově BP splňuje požadavky kladené na tento 
typ práce. Tímto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm A-B podle průběhu obhajoby. 
 
K práci mám následující připomínky a dotazy: 
 
1. Ve výsledcích jsou odpovědní křivky (vyjadřující vztah mezi prediktory a predikovanou 

pravděpodobností výskytu) chybně označeny jako ROC křivky. ROC křivky slouží k ohodnocení 
(validaci) modelu a jeho schopnosti správně identifikovat vhodný habitat na základě porovnání s 
testovacím souborem dat. Ač je v metodách popsáno, že ROC křivky byly vytvořeny z testovací 
množiny 25% náhodně vybraných prezenčních bodů a že byla spočtena tzv. plocha pod křivkou (Area 
Under the Curve; AUC), tak tyto informace nejsou ve výsledcích uvedeny. Mohl by autor dané 
statistiky uvést a osvětlit, jaká byla přesnost toho nejlepšího vybraného modelu habitatových 
preferencí? 

2. V konečné analýze habitatových nároků nakonec nebyly použity faktory popisující antropogenní 
činnost v oblasti. Tyto byly vyhodnoceny jako pro model matoucí, protože se sledované plochy 
nacházely v blízkosti sídel a komunikací. Myslí si autor, že tento fakt je způsoben čistě výběrem 
sledovaných lokalit (collection bias)? Není možné, že šelmy potenciálně využívají blízkosti sídel kvůli 
snadno dostupné kořisti, kterou jsou i hospodářská zvířata, jak je uvedeno v kapitole 3.2.2? 

3. V rešeršní části autor rozebírá problematiku turismu a chráněných oblastí. Jakým způsobem by se dal 
vliv turismu zahrnout do habitatových modelů či analýzy konektivity? Nachází se identifikované 
jádrové oblasti převážně v chráněných oblastech nebo leží tato místa i mimo ně? 

 
S přáním mnoha úspěchů v další práci, 
 
 

RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D. 
V Lipsku, dne 25. 05. 2016 


