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Předložená práce má 86 stran textu včetně 35 obrázků a 20 tabulek. Je klasicky
členěna na Uvod včetně cílů práce, Metodiku' Výsledky' Diskuzi, Závěr a Použitou literaturu.

Autor se ve své diplomové práci věnoval zpracování 4559 zpětných hlášení oď 1277
jedinců husy velké za období 1934 - červenec 2010. Přitom je zapotŤebí zdůraznit, že právě
jeho zásluhou je obnovení límcování husy velké v ČR v r. 2005 nejen v tradičních oblastech
jiŽních Čech a jiŽní Moravy' ale i na Vysočině. oceňuji i práce na nově vzniklé ferální
populaci husy velké v severozápadních Čechách, protoŽe velmi dobře vím, s jakými potíŽemi
se diplomant při sqých snahách potýkal. Právě jeho zásluhou se tedy podstatně zvyšil počet
zpětných hlášení husy velké zBvropy i sevemí Afriky. Terénní práce muzabraly spoustu
času' vlastní sběr materiálu byl fyzicky velmi náročný. Zdarazřnji přitom i jeho organizační
schopnosti - získalřadu ochotných spolupracovníků a pokud se nemýlím, stal se i vedoucím
pracovní skupiny pro výzkum husy velké pri ČSo.

Autor jednoznačně prokázal schopnost samostatné odborné práce od sběru materiálu,
k jeho analýze a konečnému zpracování včetně statistického vyhodnocení a zasvěcené
diskuze.

Vysoce hodnotím i mnoŽství literárních pramenů, které byly účelně využíty (9 stran
citací).

Přesto mám k práci někte ré dotazy a prosím o jejich zoďpovézení:
Nerozumím tvtzeni, že ve Svédsku 2. a 3. rok pÍežilo 74,4 oÁ a dospělosti se doŽilo

83,9 yo.vžd't podle autora se ve 2.-3. roce husy jižrozmnožují atudíž jsou dospělé.
Proč nebyl a v1užita data z Atlasů z j ednotliých evropský ch zemí při stanovení

početnosti husy velké v určitých časových obdobích?
Nerozumím tomu, jak byla použitavzdálenost zpětného hlášení ke stanovení hranice

mezi jednotlivými obdobími (t. zn. např. jarní tah,bnízdění..') - str. 36
Je vhodné pouŽití redukovaných souborů-pouzejeden zéznarlprojedince, rok a

měsíc, resp. fázi sezóny? yždvť i opakovaná data o tomtéŽ jedinci mohou přinést cenné
výsledky. o to více to zřejmě platí i při výběru pouze jednoho záznamu s nejdelší migrační
vzdáleností

Ve světle dosavadních znalostí o ptácích se nezdá překvapivé, že se migrační
vzdálenosti v pruběhu let sniŽují. Uvažoval autor v této souvislosti i o dlouhodobých
klimatických změnách? obdobně tomu je i s dobou příletu (dřívější datum odletu to ovšem
tak jako tak nevysvětluje).

Rapidní zkácení vzdálenostínéiezův zimním období vidím nejen v posledních dvou
dekádách, ale dokonce ve ětyřech (totéŽ platí pro jarrrí a podzimní tah _ tam ve třech
dekádách) _ obr. 32. Zdá se mi tedy, žeke změnám migračních vzdáleností nedošlo ažv 90.
letech, ale uŽnejméně o desetiletí dříve.

Interpretace vliw doby lovu na migrační vzdálenost se mi zdá poněkud zmatečtá.
vždst i vzdálenost cca 300 km při jarním tahu je ještě dostatečně velká na to, aby mohla bý
ovlivněna prodlouŽením doby lovu do konce února 1v Čn;. obdobně v pohnízdním období
husám stačí opustit lokality, nanichž se loví (tak o tom ostatně autor v následujícím odstavci
píše)' a nemusí to bý do vzdálenosti několika set km. Řekl bych, Že vše opět souvisí spíše
s obecně se zkracujícími migračními vzdálenostmi.



(

Na str. 72 se sice na čtyřech řádcích dvakrát opakuje, že naše husy nebyly 10 let na
atlantické tahové cestě zastiŽeny, mezi tato konstatování je ale vložena věta, že nález naší
střelené husy dokazuje stále používžní této cesty. Co tedy platí? V této souvislosti připojuji i
další dotaz: jakéje asi zdůvodnéni, že ferální husy ze sz. Čech preferují tuto atlantickou
cestu? Nejde spíše o náhodu než preferenci?

V 80. letech byly naše husy naposledy zastiženy na Gotlandu a na vých. pobřeží
Švédska. Podle Hudce (1994) tam byly naposledy zastíženy v r. 1963. Co tedy platí?

Další připomínky:
str. 19 _ špatny způsob citace: máb1,t,,Na našem uzemí uvádějí Cepák et al. (2008) ...". Pod. i

výše u Madsena et al. (1999).
Špatné používéní oÁ: II oÁ (s mezerou) : jedenáct procent; 11% (bez mezery) :
jedenáctiprocentní. Platí na mnoha místech práce.

22 _pozot napoužívání termínu areáL Zďe,'šíření do okolí tří hlavních areálů výskytu..."
Areálhusyvelkézhlediskazoogeografického jejenjeden. Pod. i str.37 _zde byměly
bý uvedeny spíše části areálu.
Několikrát jsem nenašel odkazy na obrázky a tabulky. Kromě toho se domníviím, že ity
by měly bý seřazeny v pořadí' v jakém jsou v textu. Každákapitola by měla začínat
textem a ne tabulkami.

39 _ pruměrná prosincová teplota byl'atěŽko stanovena z dat z průběhu ledna (vzniklo asi
překopírováním textu).

45 _v obr. i 6-9 jde o konkrétní čísla či o procenta? (Zmiřlýi se o tom proto, že z jižní
Moravy je jen asi /+ záznarrtů).

50 _Není patmé, co je na ose x (obr. 23,25,27,29,31); soudě podle obr.I2jde o dny
v roce.

68 _ Konstatování, že mirapÍeŽívání byla stanovena na 0,6910,23 čtenríři příliš neřekne.
obdobně je tomu i se zachytitelností.

......70 _ Ie zbyečné v diskuzi takřka doslova opakovat 1. odst. (viz str.2I).
75 _ Konstatování, Že klimatické změny majinaodlet ptaků mnohem menší vliv, je málo.

Mělo by bý uvedeno menší vliv neŽ něco.
Neubráním se tomu, abych diplomantovi neqtkl řadu gramatických chyb, znichž
některé jsou velmi závažné. Ve formální části bych vytkl i nejednotné pouŽívání
číslovek (někdy slovy, jindy číslicí) a spojovníků.

Záyér:předložená studie M. Podhrazského splňuje veškeré požadavky kladené na
diplomovou práci. Doporučuji alespoň některé částí z ní publikovat v odborném tisku. Práci
považujiji za velmi zdďilou a hodnotím klasifikačním stupněm výbomě.
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