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Anna HoffmannoYá: Aktivita netopýrů nad malými vodními nádržemi

v Národním parku Podyjí Qižní Morava).

Již úvodem svého hodnocení musím sebekriticky přiznat, že mé vedení diplomového projektu
Anny Hoffmannové bylo do značné míry zá|eŽitostí dosti formální. Diplomantka přišla na
katedru jako zkušená terénní pracovnice vynikající iniciativou a ostentativní samostatností.
Těmito kvalitami byla poznamenána i její bakalářská práce - jedna z nejlepších, které byly na
našem oddělení obhájeny _ a s tímto zřetelem jsem tedy plně akceptoval její iniciativy stran
výběru, metodického zajištění a technické realisace diplomního projektu, a to i přes to, že šlo
o téma dosti riskantní, jehož odpovídající uchopení bylo plně podmíněno mimořádným
objemem nároč,né terénní práce. Vlastní námět byl nicméně bezpochyby zajÍmavý:
standardisovanných kvantitativních dat o struktuře a sezonní dynamice loveckých společnstev
netopýrů na malých vodních nádržích v různých habitatových kontextech je obecně
poskrovnu, jakkoliv informace o tomto předmětu jsou velmi žádané přinejmenším jako
podklad pro hodnocení ochranářského významu podobných stanovišť. Metoda bodového a
liniového detektoringu, kterou diplomantka zvo|i|a stala se v průběhu posledního desetiletí
standardní technikou studia podobných problémů a souběžně byla v jiných habitatových
kontextech aplikována také v dalších diplomních projektech (Bartonička, Lučan) _ i v tomto
směru otevírá posuzovaný projekt po|e návazných meziregionálních srovnání.
Budiž konstatováno, že Hoffmannová se zhostila svého úkolu s iniciativou sobě vlastní:
v průběhu tří sezon provedla celkem 98 celonočních sledování a nashromážd1|a bohatý datový
materiál charakterisující vnitrosezonní zmény struktury netopýřích společenstey a rozvrŽení
noční letové a lovecké aktivity v pěti zkoumaných lokalitách. Tento materiál zílroói|a v sérii
zobecňujících hodnocení, z nichŽ za nejcennější pokládám závěrečnou ana|ýzu
mezidruhových rozdílů v celkovém časoprostorovém roz|ožení letové a lovecké aktivity
jednotlivých druhů s konstatováním extrémních odlišností mezi jednotlivými druhy rodu
Pipistrellus (včetně kryptických druhů P.pipistrellus / P,pygntaeus), které autorka interpretuje
jako doklad behaviorálně-ekologické kompenzace efektu mezidruhové kompetice.
Ve všech těchto ohledech je zYejmé, že vstupní cí| práce byl v základních rysech dosaŽen a
s průběhem pracíi výstupy posuzovaného diplomního projektujsem tedy spokojen.

Pohříchu, méně již mohu podobné konstatování použít v případě formálního zpracování
vlastní dip|omové práce, a to nejen s ohledem na rlzné překlepy a inkonsistentní formulace
(např. str. 4, 18, l9, 57' 88, 91, 96, 100, 101,,102,105,106,l08), inkonsistence v číslování
obrázků (graf 1-53 vs. obr. 2-7 od str. 83) či nedostatečné popisky datových a grafických
příloh na CD. Po stručných úvodních a metodických kapitolách I-4 by|a do práce zaÍazena
obsáhlá kapitola 5 ',Problematika 

aktivity netopýrů a související otázky,,, jejÍmž cílem zjevně
mělo být ozřejmení kontextuální členitosti tématu a komplexity faktorů ovlivňujících
charakter aktivity, které třeba při hodnocení získaných dat brát v potaz. Kapitola sice
bezpochyby dokládá sice autorčinu dobrou znalost literatury (seznam literatury obsahuje 120
položek), nicméně na daném místě svou všeobecnou dikcí spíše znepřehledňuje informační
tok práce. Intencionálním rozvrhem této kapitoly mělo být patrně konceptuální vymezení
fakticky sledovaných proměných (celková aktivita, momentální aktivita, lovecká aktivita)
včetně souvisejících taxonových specifik (lovecká strategie aj. autekologické charakteristiky
příslušných taxonů, fáze životního a reprodukčního cyk|u a s nimi související zmény
behaviorálního profiIu a energetická omezení), stanovištních faktorů (typ vodní plochy a její
habitatový kontext, mesoklimatické charakteristiky apod.) a v neposlední řadě metodických
omezení ovlivňujících výsledný výpovědní potenciál získaného datového aparátu. Bohužel



I Zestručnění textu při závěrečné redakci spisu posunulo výsledný produkt do polohy, která

vstupní zámysl příliš nenaplňuje.
Podstatný objem textu (54 str.) tvoří výsledkové kapitoly 6.I a 6.2 podávající zevrubný
přehled sezonní dynamiky resp. Sezonních změn časového roz|ožení noční aktivity
v jednotlivých lokalitách. Závérečná redakce těchto kapitol doplnila dosti nešťastně jejich

členění o subkapitoly jednotlivých druhů (6.1.x.1-5, 6,2,x'1-5), omezené často na 3-5 řádek,

namísto, aby zdtraznila srovnávací výstupy příslušných šetření. Názvy subkapitol obsahují
redundantné názvy superordinovaných kapitol, což opět přehlednosti textové informace,
podobně jako absence analytických dat přesunutých do přílohy 4, příliš nepřispívá. Finální
zestručnění tu nepříliš štastně vedlo k potlačení konkrétních textových komentářů
k výsledkům kontingenčních testů a k přesunutí výsledků multivaričních šetření do přílohy 4
(souborů na CD). Poměrně velký objem provedených srovnávacích ana|ýzje tak vposledku
zohledněn pouze v závéreiné výsledkové kapitole 6.4 nepříliš štastně nazvané ,,Srovnání
aktivity netopýrů z rfnných hledisek... Zkapito|y 6.3 ',Vliv teploty na rozdíly v aktivitě mezi

sezonami.. se vytratilo konkrétní srovnání mesoklimatických charakteristik s příslušnými daty

o mezisezonních odlišnostech letové a lovecké aktivity, deskriptivně zohledňovanými
v kapitole 6.1.

V podobných výtkách nehodlám nicméně dále pokračovat. Nechci ani zpochybňovat
legitimitu nároku na alternativní členění textu a výběr informací či diskvalifikovat autorčiny
iniciativy v těchto směrech. Mrzí mne jen,Že předložený spis, dle mého názoru - právě díky
těmto skutečnostem, ne zcela dostatečně demonstruje faktickó kvality a věcný přínos
provedených sledování. V této souvislosti třeba zdiraznit, Že napÍ. výsledek dokládající
behaviorá|ně podmíněnou exklusivitu časoprostorové distribuce potenciálně kompetujících
druhů skupiny vzdušných lovců (včetně kryptických druhů rodu Pipistrellus) představuje

v kontextu současných diskusí o faktorech sympatrické speciace a kryptické diversity
netopýrů originální zjištění mimořádné ceny.

Stručně řečeno, i když ze způsobu presentace diplomního projektu Anny Hoffmannové
nejsem příliš nadšen, pokládám její diplomovou práci za hodnotný příspěvek k poznání

biologie evropských netopýrů, hodnotím ji kladně doporučuji k přijetí.

Prof. Dr. Ivan Horáček CSc..
vedoucí práce


