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Název práce: 
Migrační rozhraní u evropských ptáků 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce bylo shrnout problematiku migračního rozhraní u ptáků na území 
Evropy na příkladu pěti vybraných druhů.  
 

Struktura (členění) práce:  

Práce má rozsah 36 stran a struktura odpovídá danému typu práce. Vedle úvodu a 
závěru je samotná práce rozčleněna do čtyř hlavních kapitol – Druhy s výskytem 
migračního rozhraní, Metody výzkumu, Mechanismus udržení existence rozhraní a 
Další otázky řešené ve spojení s migračním rozhraním. Ačkoliv témata na sebe 
víceméně navazují, s pojmenováním kapitol si autorka příliš hlavu nelámala, stejně 
jako s názvy podkapitol jako např. u podkapitoly  3.1 – Kroužkování jedinců a test 
s klecemi nebo podkapitoly 4.3 – Učení se od dospělců.    
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka čerpá z celkem 82 vědeckých prací, které jsou vesměs citovány správně. I 
přes poměrně vysoký počet citací, který je dán zejména širokým tématem práce, mi 
chybí novější práce, a to zejména ve spojitosti s pěnicí černohlavou. Autorka končí 
rokem 2010, přestože v posledních letech vyšla celá řada článků zabývajících se 
genetickou podstatou nové migrační trasy do Británie.     
 

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): 
Grafická podoba práce je dobrá a obrazové přílohy vhodně doplňují text. Co výrazně 
pokulhává, je jazyková stránka práce. Autorka vytváří složitá souvětí, jejichž smysl 
se po několika větách vytrácí či si jednotlivé věty odporují, stylistická podoba práce 
je velmi slabá, což výrazně ztěžuje pochopení textu. V řadě případů se text 
v různých obměnách opakuje.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka ve své práci prokázala, že se zorientovala v poměrně složité problematice 
migračního rozhraní. Ve své práci víceméně zdařile shrnula základní aspekty 
problematiky, byť by si text většiny kapitol zasloužil hlubší ponoření do daného 
tématu. Nejslabší částí je kapitola věnující se metodám výzkumu. Autorka sama 
uvádí, že jde o okrajovou záležitost, rozsah kapitoly (8 str.) tomu však moc 
neodpovídá. Problematika metod výzkumu je zpracována velmi povrchně a metoda, 
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která přinesla v poslední době velké množství poznatků – využití geolokátorů – zde 
zcela chybí. Velkou slabinou práce je pak jazyková a stylistická stránka i text  
s řadou nepřesností a chyb.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Poněkud záhadou mi zůstává výběr pěti druhů, u nichž autorka demonstruje 
problematiku migračního rozhraní. Může mi autorka vysvětlit, proč si vybrala zrovna 
tyto druhy? Čím je situace u nich specifická? Dále bych prosil o vysvětlení pojmu: 
„Dobře prozkoumané migrační rozhraní“. Jaké kritérium k ohodnocení 
prozkoumanosti autorka použila? 
 
Na str.16 autorka uvádí, že: „...většina druhů ptáků přepeřuje dvakrát do roka, 
jednou v období hnízdění a podruhé během svého pobytu na zimovišti (Barta et al., 
2008)“. Může autorka výrok uvést na pravou míru? 
 
V textu autorka hojně operuje s termínem „pařát“, např. na str. 17 udává: „...že se dá 
po odebrání konce pařátu daného jedince po příletu na hnízdiště určit povaha jeho 
zimoviště, a tedy i případné rozdíly v migrační strategii v rámci populace (Bearhop et 
al., 2003)“. Může mi autorka osvětlit, co si mám představit pod pojmy „pařát“ a 
„povaha zimoviště“?   
 
Na straně 22 u pěnice černohlavé autorka uvádí: „Po odchycení obou jedinců 
tvořících pár v okolí migračního rozhraní byla provedena analýza hladiny stabilních 
isotopů v peří (Bearhop et al., 2005)“. Může autorka uvést, z čeho byla hladina 
stabilních izotopů ve skutečnosti získána, a proč to nemohlo být z peří?  
 
V kapitole 5.2 autorka uvádí, že změny klimatu nejvíce ohrožují druhy migrující na 
dlouhou vzdálenost. Na téže stránce v podkapitole 5.3 však uvádí, že změny 
klimatu, respektive globální oteplování, ohrožují nejvíce naopak migranty na krátkou 
a středně dlouhou vzdálenost, jelikož se vyznačují menší fidelitou ke svému 
zimovišti a migrační trase než migranti dálkoví. Upřímně řečeno z textu práce jsem 
příliš nepochopil, co globální oteplování daným druhům přináší. Může autorka 
shrnout, jak podle ní globální oteplovaní může ovlivnit migrační strategie u 
dálkových migrantů a migrantů na krátkou a střední vzdálenost?  
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/bakalarky. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: kubicka@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kubička, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2. 


