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1. odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v p|ném rozsahu?
Hodrrotí se splnění všeclr zadanych írkolŮ.
Závěrečná diplomová práce studentky Bc. E|išky Valové ,,V|iv městské zástavby na avifauny..
odpovídá uvedenélnu zadání v plném rozsahu. Pí.edložená práce obsahuje vyhodnocení vzÍahu pták
k narťrstající urbanizaci krajiny, pí.íklad typickyclr ptačíclr druhťt, které Se sídelním aglomeracím
pí.izpťrsobily nejlépe, dá|e o|rroŽení ptákri v našich městech i zpťrsoby jejich ochrany a podpory'
Současně diplomantka vy|rodnocuje pozorování zjištěnych ptačích druh Ve tŤech s|edovanych
lokalitác|r v HavíÍově, lišících Se vzájemně mírou antropogenního a urbanizačního zatížení a
charakterem Vegetačního krytLr. Vysledky pozorování jsou porovnány s vys|edky poŤízenyni V roce
20|0 v rámci bakaláŤské práce a pŤe|rledně uvedeny V tabulkách a Srovnávacích grafech. PŤíjemnym
oživer.rím práce jsou fotografie mnoha ptačíclr drLrlrťr poŤízenych diplornantkou ve sledovarrych
lokalitác|r.

2. .Iak hodnotíte pňedloženou závěrečnou práci z hlecliska struktury a nár,aznosti iednot|ivych
částí práce, pňípatlně jejich riplnosti?

.Ieclrrot|ivé části pred|oŽerré dip|onrové práce |la sebe dobí.e rravazr"rjí. Dip|ornantka se ve své práci
nejdí.íve zabyvá otázkou vyvo.je syttarrtropizace ptáku na pÍík|aclech rrěko|ika drrrhťr, dále vyvojern
rnonitorirrgu avifat|ny v z.áimovétn ťrzerní a korrečně vyvojenr urbanizace síde|nílro Úrtvartr HavíĚova,
v něnlž proved|a a vylrodnotila pozorování ptačích druhťr. Práce tedy rná i potÍebnou teoretickor"r r"iroveii.

3, Z,álk|.adní zhodnocení závěrečné práce.
Diplornová práce Bc. Elišky Valové srovnává avifaunu tŤí lokalit v HavíĚově, které se vzájernně liší
sttlpIlěrrr urbanizace i rnírou zac|.lova|osti stanovišt' od pŤirozenyc|r či pŤírodě b|ízkych až po zce|a
r"rmělé. Lokality se však Iiší i charakterem vegetace a zpťrsobern ÚldrŽby pozernkťr. Těchto zák|adních
rozdíl si je diplorrrarrtka plrrě vědoma pí.i vylrodnocovárrí zjištěnych vysledkťl pozorování
jedrrotlivyclr ptačích drr'rlrťr. Jednírrr zezávěrŮ pĚedložené práce je zjištění,Žena avifaunu vázanouve
větší či rrrerrší míÍe rra lidská sídIa nenrá ani tak vIiv míra urbanizace jako člerritost stanovišt'a pestrost
vegetačního krytu, která je rozhodující pro osídlení ptačími druhy. Vyvoj osídlovárrí pÍitorn nemusí
byt ukorrčen, ale naopak neustále pokračuje a vyvíjí se. Jako pŤíklad tohoto nekončícího procesu
osídlování měst a pŤírněstskych oblastí ptačími druhy |ze uvést krkavce ve|kého (Corvus corax), ktery
ještě pŤed 40 |ety hnízdi| pouze v odlehlych lesíclr vychodního Slovenska. Dnes je krkavec velky
součástí hrrízdní avifauny HavíŤova. Práce Bc. Elišky Valové byla pÍínosná i v tom, že naváza|a na
vysledky pozorování uvedené ve své bakaláňské práci a mohla se tak' byť jen v kratšírn časovérn
intervalu něko|ika |et, zabyvat otázkorr vyvoje ptačích populací ve Vymezerrych lokalitác|r.
Chtěl bych ještě zd raznit, Že v pĚed|ožené práci se snoubí zájen o odborné vyhodnocení zjištěnych
vysledkŮ s vlastnínr pňesvědčením diplornantky o potĚebrrosti ochrany pŤírody. Tento rozměr
pí.edložerré diplornové práce bych rád zd raznl| a ocenil.

4. Jiné poznatky' kritické pňipomínky.
Kritické pripolnínl<y k p.eclIoŽené práci treIrrátn.



5, ZrJa a v kterych částech pňináší závěrečná práce nové poznatky?
Minro jiné zhodrroťte i pťrvodnost práce.
V diplonrové práci .jsou pí.ed|oženy nové poznatky t kající se vyskytrr i ve|mi zajínavych ptačíc|r
ciruhťr na uzení HavíŤova, byt' z,.jištěrrych pot|Ze napŤelettl. V této sottvislosti stojí Za ztnínkrr
zaznamenany vysky{ napí.. jeŤába popelavélro (Grrrs grus) či ltrnáka červeného (Milvus rrrilvus).
ovšem ida|ší zjištěné ptačí druhy, které alespoii vjedrré ze sIedovarryclr lokalit mají své vysk5itiště a
jsou zaĚaZeny tnezi zvláště chrárrěné dle Piílolry č. III vyhlášky MŽP Čn.;ako rrapI".. t'r-rhyk obecrry
(Lanius collurio), jsou dokladenr nesnrírlrě pestré biodiverzity síde|ních ag|orrrerací obecně.
o pťlvodltosti práce vypovídá skutečrrost, Že diplornantka popsala stanoviště jednotlivyclr zjištěnyc|r
ptačích dru|rťr bez nejrnenšílro zaváhání tak,.jaké jsorr.jejich skLrtečné Životrrí nároky' Současrrě z.jištěná
pozorovalrí .iedlrot|ivych ptačích clrr"r|rťr dobi.e zahdi|a do s|eclovalrych loka|it. Pokud by stuclované
zenrí diplornalrtka dobťe neznala' pozorovárrí si vylrryslela nebo čerpala jen zclostrrpné odborrré

Iiteratury, došlo by bezesporu k clrybánr pr".i zai.azovátli jednot|ivych drLlhťl do jeclnoho 7-e trí
sIedovatlych rizetní.I)ez dostatečIré znalosti terénu by závěry rrčirrěné cliplomarrtkou nebyly moŽrré'

6. Jaká je charakteristika vyběru a využití studijních prarnenri?
Mirno jirré z|rodnot'te, zda.jsou citovány poLrŽité strrdijní prameny' zda.isou citace v
všeclrny citované studijrré materiály jsou v Seznamtl Iiteratr'rry.
Všechny studiiní pralneny.isou Ťádlrě citovány, citace v textu jsou rra místě a všechny
rnateriály jsorr v Seznallllt Iiteratury. K této části diplomové práce nemánr vy|rrad.

texttt tta místě a

citovarré strrcliiní

7. Hodnocení formální stránky.
Z|roc|not'te.jazykovott stránku i forrrtáItlí zpracování. 

]

V pí"eclložerré práci Se na rrěkoIika rnísteclr vyskytují drobrré pravopisrré chyby, které rozhodrrě
nesnižují odbornou ťtroveri práce ani zirjenr diplomantky, s.jak1'rn k clanéntr"l zadání diplorrrové práce
pĚistorrpila.

8. Jakf je zp sob využití práce?
Jsou vys|edky práce prakticky vyuŽitelné, resp. jsou j iŽ vyuŽívány? Doporučujete vysledky práce
publikovat?
Vysledky pŤedložené práce molrou bezesporu využít nejen orgány ochrany pŤírody, j"Ž jsou
zodpovědné za ochranu dňevin či mají ve své kompeterrci dohled nad chráněnymi částmi pŤírody, a|e

také samosprávné orgány města vykonávající péči o pozemky ve svém vlastnictví. Ti všichni Se

mohou, budou - li clrtít, podílet na oclrraně ptačíclr společenstev rrapi.. vhodnyrn režimem drŽby
pozemk , vysadbami optimálních druh stromŮ a keÍŮ nebo ťrpravami managementu o ZCHU ve
prospěch těch nejvzácnějšíclr ptačích druh , které byly diplomantkou zjištěny v terénu.
Nebyla by na škodu ani publikace pŤedložené diplomové práce či alespoĎ jejich dílčích vysledkťr, která
by pŤispěla k obohacení inforrnovanosti nejširší veňejnosti, ale pŤedevšírn obyvatel HavíŤova o
pŤírodních hodnotách jejich domova.

9. Celkové hodnocení práce.
Zde rrvecl,te, zda práci doporučr-rjete nebo nedoportrčuiete k oblra.jobě; vIastní lrodnocerrí závěrečné
práce (vyborně. veInri dobi.e, dobr".e. nevyhovr"r;ící) uved'te rra jirréIrr nrístě.
Pi.ecl|oŽenotr diplolTlovotl práci clclporučqii k obha|obě'
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