
 

Oponentský posudek 

Migrace kalouse ušatého (Asio otus) v podmínkách střední Evropy 

 

Diplomová práce Ivety Fraitagové nese název Migrace kalouse ušatého v podmínkách střední 

Evropy. Práce má 129 stran včetně příloh a je rozdělena do tří částí. První část o rozsahu 18 

stran pojednává obecně o ptačí migraci včetně morfologických adaptací, druhá část o rozsahu 

32 stran zahrnuje charakteristiku druhu a zpracování výsledků týkajících se vlastní migrace. 

Poslední část (5 stran) rozebírá příčiny mortality kalouse ušatého.  

Jádro práce tvoří zpracování výsledků kroužkování kalouse ušatého z let 1934 až 2011 

pocházející z Kroužkovací stanice Národního muzea. Celkem bylo zpracováno více jak 24 

tisíc případů kroužkování a 584 zpětných hlášení. Práce sice neobsahuje žádné vlastní 

výsledky, nicméně samotné zorientování se v datech a zpracování takto rozsáhlého datového 

souboru je náročným úkolem, který autorka zvládla velmi dobře. Celý text kapitoly Výsledky 

je přehledně členěn do jednotlivých podkapitol a doprovázen řadou užitečných tabulek a 

grafů, včetně několika map. Plusem jistě je, že autorka do práce zapracovala také všechny 

dosud vydané evropské atlasy migrace. Čtenář nezasvěcený do problematiky ptačí migrace 

také uvítá přehledný a srozumitelný obecný úvod v první části práce, včetně shrnutí vzniku a 

rozvoje metody kroužkování ptáků v Evropě. Vhodně je i zvoleno poslední téma práce - 

problematika mortality kalousů ušatých a jejich příčin. Znalost příčin úhynu jedinců je velmi 

cenná pro účinnou ochranu každého druhu. Grafická úroveň práce je velmi dobrá, práce jsou 

správně citovány a jazyková úroveň je výborná. 

Přesto musím podotknout, že pro práci takového rozsahu s obecnou kapitolou o migraci ptáků 

je 38 citovaných prací poměrně málo. I přesto, že práce je zpracována velmi dobře či naopak 

právě proto, je zarážející, že u všech tabulek, kde jsou počty vyjádřeny také v procentech, jsou 

až po tabulku č. 6 hodnoty spočítany chybně. Také grafy znázorňující směr migrace nemají 

dostatečný popisek, čtenář z něj vůbec nevyčte, že se jedná o směrový graf, natož co 

znamenají dané stupně. Rovněž znázorňovat v grafu směr migrace dvou jedinců je naprosto 

zbytečné (graf č. 3). Je však nutno dodat, že v práci jsou tyto nedostatky spíše výjimkou. 

Nejslabší částí práce je kapitola Diskuse, kde jsou často opakovány výsledky včetně 

spočítaných hodnot, což text značně znepřehledňuje a do této části jistě nepatří. Výsledky by 

si v řadě ohledů zasloužily určitě širší diskusi, což je asi nejvíce patrné u příčin mortality 



kalousů, kterým je věnován v diskusi pouze jeden odstavec, v němž jsou shrnuty dosažené 

výsledky.   

I přes uvedené výtky se jedná o práci poměrně kvalitní, splňující kritéria, která jsou na tento 

typ práce kladena a práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

Otázky: 

 

Území býváleho Československa má zajímavou polohu v rámci Evropy, řada druhů zde má 

svá migrační rozhraní. V práci jsem se nikde nedočetl, zda se liší migrační strategie českých a 

slovenských kalousů ušatých. Lze tedy v datech vysledovat nějaký vliv zeměpisné polohy na 

směr migrace? 

 

U příčin mortality udáváte jako nejčastější příčinu „mrtev na silnici nebo železnici“. Můžete 

mi říci, zda se jedná o specifikum pro kalouse nebo podobná příčina mortality je i u jiných 

druhů našich sov? Pokud jsou nějaká data o příčinách mortality ze zahraničí, jaká je situace u 

kalouse tam? 
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