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Abstract. This summary comprises Bachelor, Master, Doctor, and Habilitation theses in mammalogy 
defended at the Faculty of Forestry and Environment, Czech University of Life Sciences in Prague in the 
years 1996–2007. The summary provides a brief roudup about the themes tackled. Master and Doctor theses 
include valuable faunistic and other data applicable e.g. for mapping of mammals. All theses are available 
in the Study and Information Centre (SIC) of the Czech University of Life Sciences in Prague.

ÚVOD

V některých vědeckých či odborných časopisech jsou často publikovány příspěvky, které zahrnují 
seznam bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací na rozdílných vysokých 
školách (např. VOHRALÍK 1972, GAISLER & ZUKAL 1989, GAISLER & ŘEHÁK 1998, KONEČNÝ & 
BRYJA 2002, ROBOVSKÝ & SEDLÁČEK 2004). 

Tyto seznamy umožňují čtenáři učinit si rychlý přehled o řešených tématech na příslušné 
vysoké škole, usnadnit mu případné hledání a zabránit možnému opomenutí prací, které mají 
vazbu k jeho výzkumným cílům. V neposlední řadě tyto seznamy mohou eliminovat neúčelné 
zadávání duplicitních prací. Diplomové a disertační práce také často obsahují zásadní faunistické 
a jiné údaje, které je možno uplatnit např. při mapování savců (viz ANDĚRA & HANZAL 1995, 
1996, KONEČNÝ & BRYJA 2002, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004, ŠŤASTNÝ et al. 2006). Protože řada 
prací nebyla publikována, hrozí jejich úplné zapadnutí a vyřazení z povědomí. 

Následující seznam obsahuje bakalářské, diplomové, doktorské a habilitační práce o savcích 
obhájené v letech 1996–2007 na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity 
v Praze. Ačkoliv ve srovnání s některými jinými fakultami univerzit ČR postrádá tato fakulta 
dlouhodobou tradici výzkumu, současný rozsah výzkumných aktivit je poměrně široký a počet 
prací s mamalogickou tématikou vzrůstá. Na tomto rozvoji se významně podíleli také školite-
lé z jiných významných výzkumných pracovišť (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství 
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a myslivosti ve Zbraslavi, Národní muzeum Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha, Ústav 
biologie obratlovců AV ČR, Brno). Všechny práce jsou přístupné v Studijním a informačním 
centru ČZU (http://www.sic.czu.cz).

SEZNAM PRACÍ
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hor [Comparison of the real and reported damages by game (barking, browsing) from the area of the 
Jizerské Mts]. 28 pp. Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství. Vedoucí práce: Jiří OLIVA. 
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prostředí. Vedoucí práce: Petra MÁLKOVÁ. 
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mammals in the Czech Republic – lynx (Lynx lynx)]. 62 pp. Katedra ekologie a životního prostředí. 
Vedoucí práce: Karel ŠŤASTNÝ. 
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use of overwintering game-preserves]. 51 pp. Katedra ochrany lesa a myslivosti. Vedoucí práce: Petr 
ŠRŮTKA.
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damages in the Vsetínské vrchy Mts., sorts of damages and their amount]. 51 pp. Katedra ochrany lesa 
a myslivosti. Vedoucí práce: Petr ŠRŮTKA.

HADRAVOVÁ M., 2006: Návrhy dopravních komunikací s ohledem na migrace živočichů [Projects of traffi c 
communications with respect to animal migrations]. 54 pp. Katedra ekologie a životního prostředí. 
Vedoucí práce: Vladimír BEJČEK.

HEJTMÁNKOVÁ P., 2007: Nárůst populace vydry říční (Lutra lutra) a škody, které způsobuje v ČR [Popu-
lation growth in the European otter (Lutra lutra) and damages, that it causes in the Czech Republic]. 
53 pp. Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: Karel ŠŤASTNÝ.

JAKUBCOVÁ P., 2006: Potrava lišky obecné v podmínkách střední Evropy [Food of the red fox in conditions 
of Central Europe]. 42 pp. Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: Vladimír BEJČEK. 

KALINOVÁ Z., 2007: Kolísání početnosti prasete divokého (Sus scrofa L.) [Abundance fl uctuation of the 
wild boar (Sus scrofa L.)]. 29 pp. Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: Karel ŠŤASTNÝ; 
konzultant práce: Petr KOUBEK.

KOUBA M., 2007: Telemetrické sledování živočichů: způsoby sběru a vyhodnocení dat [Telemetric mo-
nitoring of animals: ways of data collecting and their evaluation]. 45 pp. Katedra ekologie a životního 
prostředí. Vedoucí práce: Karel ŠŤASTNÝ.

LIBOTOVSKÝ M., 2007: Strategie lovu vybraných predátorů v České republice [Hunting strategy of selec-
ted predators in the Czech Republic]. 38 pp.. Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: 
Vladimír BEJČEK. 

MATĚJŮ Z., 2007: Příčiny a důsledky rozšiřování západočeské populace siky japonského (Cervus nippon 
nippon) [Results and consequences of spread of the sika deer west-Bohemian population (Cervus nippon 
nippon)]. 42 pp. Katedra ochrany lesa a myslivosti. Vedoucí práce: Miloslav VACH.

PYTLOUN M., 2005: Výskyt vydry říční na okrese Česká Lípa [Occurrence of the European otter in the 
dictrict of Česká Lípa]. 32 pp. Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: Karel ŠŤASTNÝ.
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VOPELÁKOVÁ E., 2007: Škody způsobené spárkatou zvěří na Stožecku a jejich vliv na obnovu lesa [Damages 
caused by wild ungulates in the Stožecko region and their infl uence over forest reproduction]. 71 pp. 
Katedra ochrany lesa a myslivosti. Vedoucí práce: Petr ŠRŮTKA.
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ANDĚLOVÁ H., 2004: Výzkum vlivu silnice I/13 v úseku Bílý Kostel–Jitrava na migraci velkých savců 
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[Fluctuation and regeneration of the brown hare populations (Lepus europaeus L.) in the Czech Repub-
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Velichov [Selected population characterictics of the sika deer in the area of the military forests and farms 
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