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I Práce ie literární rešerší. XL ] Práce obsahuie vlastní výsledkv.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

V České republice Žije pouzejeden endemický druh a tři poddruhy měl'kýšů.
Cochlodina dubiosa corconticaje navíc sYí.rn ýsk}tem omezena zhruba na uzernl
Krkonošského národního parku' Dosud mu však bylo věnováno málo pozornosti i když jej
Správa KRNAPu vyuŽivá jako indikační prvek přirozených bučin v podstatě bez dostatečných
dokladů. Ze strany KRNAP zde tedy by| zi4em o spolupráci.

V prvním kroku bylo proto cílem zrevidovat lokality tohoto druhu a celkově upřesnit
velikost jeho areálu. Ve druhém kroku pak udělat literární rešerši, týkýici se taxonomického
postavení tohoto poddruhu v rámci rodu Cochlodina' Tato rešerše mábirt podkladem pro
diplomovou práci, jejinž, cílem by bylo kriticky revidovat toto postavení ná zžklaďně
molekulárně biologických metod a pokusit se i o studium ekologie a stanovení stáří
krkonošského qýsadku vzh1edem k alpskému poddruhu Cochlodina dubiosa dubiosa.

Struktura (členění) práce:
Práce má dvě části:

Vlastní terénní ýzktlm, ěítajicipřes 70 prozkoumaných lokatit.
, Líterárrurešerše je nezbytn;1hn podkladem pro diplomovou práci' nanlž jlž autor zača|

úspěšně pracovat.

Jsou pouŽitéltterárnizďroje dostatečné ajsou v práci správně citovány? ano
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní ,Údaje z literárních zdrojů? ano

Jsou získané vlastní r,^Ísledkv nebo zvolené téma adekvátně diskutovánv?
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Formá]ní uroveň práce (obrazová dokumentace, graťka, text, jazyková úroveň):

dobrá

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

oba cíle bakalářské práce byla splněny. Výsledky terénní práce jsou již prakticky využitelné
orgány ochrany přírody, s nimiž autor uzce spolupracuje' Díky těmto qpkumům máme dnes
již mnohem lepší představu o rozšffení tohoto poddruhu.
Výsledky literární rešerše pak jasně potwdily potřebu klitické revae tohoto taxonu.

otázky a připomínky oponenta:


