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Práce obsahuje 65 stran, z nichž „Výsledky" jsou na str. 32-53. Literární rešerše na str. 8-28 je 
příliš dlouhá a vzhledem k důrazu na růst nesouvisí zcela s předloženým tématem. 

Autor se soustředil na analýzu rychlosti růstu bolena v období 2008-2012 (celkem 1492 ryb). Ve 
výsledcích jsou poznámky o složení třecího hejna ( Obr. 1-4. mají různé měřítko na ose x, což 
komplikuje jejich porovnání. Další obrázky Obr. 9-12 znázorňují délkové překrývání věkových 
skupin, mohly být organizovány vertikálně a ne horizontálně. 

Následuje délkový růst, výpočet korekční hodnoty, klasické růstové tabulky a grafy, včetně Obr. 
17, kde je porovnán růst bolena od roku 1974. V „Závěru" pak poznámka, že rozdíly v růstu 
celého období byly neprůkazné, však není statisticky podložena. 

Nakonec v Tab. 11 jsou shrnuty výsledky odhadů početnosti 2008-2009, a hodnoty přežívání S. 
Jak se autor podílel na těchto odhadech a proč nejsou uvedeny konfidenční limity odhadů? 

Ve větě ze začátku diskuze 

 

Jak mám rozumět začátku věty „Naše pozorování" (autora, pracovního týmu?) 

Další věta diskuze 

 

Jak se nepodařilo prokázat?, proč nejsou příslušné statistiky uvedeny? Věta 

uvedená „Jelikož studií... Až jak diskutabilní, aby mohly být užitečné? 

 

Literatura je bohatá, měla však být pečlivěji a především rovnoměrněji použita. Některé tituly se 
objevují příliš často Ricker, Pivnička. 

Po mém soudu byl autor závislý, pokud jde o sběr materiálu, na dalších osobách, což do 
nějaké míry omlouvá nedodržení původního záměru práce. 



Viz věta ze závěru práce 
 

Nicméně o to lépe se měl připravit na problematiku, kterou si nakonec vybral tj. na růst a 
zpracovat ji pečlivěji. 

N a v r h u j i  p r á c i  h o d n o t i t  s t u p n ě m  - d o b ř e  

V Praze dne 2. září, 2013 
Prof. Karel Pivnička 
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