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Předložená diplomová práce se na 86 stranách (včetně příloh) zabývá teplotou a otáčením vajec čejky 

chocholaté (Vanellus vanellus) a subtropicko-tropické čejky černoprsé (Vanellus indicus). Ačkoli o 

inkubačním chování ptáků a s ním souvisejícím kolísáním teploty v hnízdech máme poměrně obsáhlé 

znalosti, Lucie ve spolupráci se svým školitelem dokázala zacílit na zajímavé a málo studované 

parametry, o kterých posbírala detailní informace. Velmi si cením porovnání dvou příbuzných druhů 

žijících v odlišných geografických oblastech, a tím pádem klimatických podmínkách. Zjištěné 

mezidruhové rozdíly významně přispívají k pochopení vlivu environmentálních faktorů na utváření 

inkubačního chování a stavbu hnízda u ptáků.  

 Autorka je rozený „literární analytik“. Úvod práce se rozkládá na 14 stranách hutného textu. 

Při jeho procházení se sice čtenář dozví řadu zajímavých věcí o inkubaci ptáků, ale zaplatí za to 

ztracenou pozorností a linkou. Ne že by tam linka nebyla, je tam, ale zarostlá trním jako zámek šípkové 

Růženky. Úvod tak má rysy literární rešerše spíše než cíleného uvedení do problematiky s indikací a 

podtržením významu vlastní studie. Ovšem pouze výjimečně zde nalezneme informace opravdu nejasně 

související s tématem inkubace, jako např. úvodní věta kapitoly 1.1. Teplota: „K oplození dochází ještě 

ve vejcovodu samice.“ Závěr Úvodu tvoří popisy studovaných druhů, které opravdu nemám v pracích 

tohoto typu rád, poněvadž obvykle přepisují staré pravdy z knih. V tomto případě tomu tak ale není! O 

české čejce podává autorka relevantní ale hlavně recentní informace, které byste v obecnějších 

publikacích hledali těžko. Arabskou čejku čtenáři velmi vhodně představuje. Cíle práce figurují v textu 

jako vlastní kapitolka, a jsou tudíž explicitně definovány. Na mě možná opět příliš povídavě, ale budiž, 

přehlednost do práce jednoznačně vkládají.  

 Práce je metodicky velmi dobře uchopena. Data posbíraná v přírodě jsou doplněna experimenty 

zaměřenými na vliv hnízdního substrátu a růst teploty vejce při zahřívání. Autorka používá moderní 

metodické přístupy – teplotní čidla, termokameru, akcelerometr. Metodika je popsána precizně, no opět 

by se našly nadbytečné části textu jako například kapitola 3.2. na straně 25, která vlastně jenom 

informuje o sloučení obsahu jiných kapitol. Zbytečné strukturování – kapitola „3.2.6 Stanovení dne a 

noci“ na 4 řádcích popisuje kdy vychází a zapadá slunce v Čechách a nad Arábií. Navíc některé kapitoly 

bych posunul spíš do Výsledků viz popis složení výstelky (kapitola 3.1.4.), ve kterém autorka odkazuje 

na přílohu 1. Tabulka v této příloze není dostatečně popsána, poněvadž čtenář si musí domýšlet, co že 

je to sloupec „slope“ a nečíst vlastní text práce, nemá šanci na to přijít. Popis statistického zpracování 

je dostatečné detailní a ono samo je více něž adekvátní. Výsledky jsou detailně a jasně popsány, ale 

myslím, že jich je skoro moc. Co mi vlastně docela vadí, je malá snaha o prioritizaci zjištění a také to, 

že porovnání druhů / geografických oblastí, totiž to nejcennější, je prováděno málo explicitně. 

Postrádám kombinované kapitoly, kombinované grafy apod. Než jsem se prokousal vrstvou informací 

o jedné čejce k druhé v podstatě jsem většinu detailů zapomněl. Škoda. Jinak jsou výsledky zajímavé. 

Fakt, že typ výstelky ovlivňuje rychlost ohřívání vajec, resp. že reálná výstelka má nejlepší 

termoregulační vlastnosti díky podílu kamenů je vlastně super. Ptáci pravděpodobně kameny cíleně 

používají. V tomto kontextu mě napadá otázka. Porovnávali jste materiál v hnízdě s materiálem kolem 

hnízda, z jaké dálky čejky při stavbě hnízda nosí materiál, liší se to mezi studovanými druhy? Na obrázku 

11 jsou znázorněny růsty teplot ve vejci na jednotlivých výstelkách a na obrázku 12 pak směrnice 

přímek (předpokládám z obr. 11) ve vztahu k podílu kamenů ve výstelce. „Přímky“ nevypadají úplně 

lineárně, hlavně na začátku zahřívání je vidět rozdílná rychlost růstu. Nebylo by lépe brát údaje o sklonu 

z log-log závislostí? Možná jsem to přehlédl, no teplotní výkyvy v hnízdech obou druhů se liší (obr. 20 

a 26), odráží to výrazně odlišné inkubační chování, nebo fakt, že v teple subtropů při odchodu z hnízda 

teplota klesá pomaleji resp. neklesá? Fascinující jsou obrázky 24 a 29, tam je snad všech 73,976 resp. 

109,123 měření. Byť signifikantní a pozitivní, ukazují, jak málo okolní teplota vysvětlí v teplotě vejce 

v hnízdě. Nebylo by lepší ty tisíce bodů trošku roztřídit a nahlédnout tak hlouběji? Například teplota 



vejce je nezávisle na prostředí určitě jiná hned poté, co hnízdo opustil inkubující pták než těsně předtím, 

co se vrací. Podobné množství bodů lze nalézt v obrázku 33 o vztahu úhlu otočení vejce a teploty, 

vysvětlená variabilita 1%. Do jaké míry má smysl mluvit o pozitivní závislosti? Není to jenom tím, že 

čejky ve vyšších teplotách otáčejí méně a obecně vždycky spíš o malý úhel? 

 Do diskuse se Lucie pustila s opravdovou vervou. Tato 13-ti stránková kapitola by ale opět 

zasloužila redukci. To hlavně proto, že kromě diskuse obsahuje významné části patřící podle mě do 

úvodu (např. kus strany 57, nebo 60) či dokonce do metodiky. Linka diskuse je na řadě míst zpřeházená 

a nesleduje logickou návaznost „zjistili jsme toto – stejně jako tito – a toto si o tom myslíme“. Na 

začátku bych moc ocenil odstavec typu „Zjistili jsme, že…“ Občas se objevuje i diskuse témat, které 

neplynou z výsledků práce např. vztah složení výstelky hnízda a nabídky materiálu v okolí, nebo 

barevnost a struktura povrchu vajec (např. str. 57, řádky 10-14; str 60, řádky 5-7). Opět mě napadá 

otázka. Na straně 57 je úvaha, že „…se neprokázal rozdíl povrchové teploty dostupného materiálu 

z okolí hnízda a písku. To může znamenat, že výstelka hnízda nemá pouze termoregulační funkci, ale 

také antipredační.“ Tak teď tomu závěru nerozumím. Proč by měl pták používat písek, který 

pravděpodobně není v okolí hnízda (poněvadž to je jiná kontrolní (?) kategorie) a spatně se přináší, 

místo kamení? Na straně 64, 7 řádek od spodu se píše, cituji „Je možné, že tyto výkyvy [teplotní] jsou 

důležité pro zdárný vývoj embrya, ovšem v praxi se v líhních nic takového neuplatňuje.“ 

Experimentální inkubaci vajec jsem prováděl před řadou let, no stejně si pamatuji, že se při umělé 

inkubaci doporučoval výrobce inkubátorů vejce periodicky ochlazovat (www.bioska.cz). Opravdu se 

pozitivním vlivu ochlazování na vývoj embryí nic odborného nepíše?  

 Shrnutí a závěr jsou dohromady tím čím mají být a líbí se mi. Při jejich čtení mě znovu zaujalo 

zjištění, že ptáci obrací vejce víc ve dne než v noci. Vy jste vlastně nedokázali oddělit aktivní otáčení 

od „pasivního“ tj. způsobeného pohybem těla inkubujícího ptáka bez úmyslu otočit vejce. Nebo se 

pletu? Pokud ne, s jakou pravděpodobností je výše uvedené zjištění výsledkem nočního spánku – méně 

pohybu na hnízdě? 

 

 Přes veškeré výše uvedené kritické komentáře, které plynou z mé role, považuji práci za velmi 

zdařilou. Lucie mě totiž přinutila hodnotit text od začátku jako odbornou práci hodnou publikování 

v recenzovaném časopise. Nepochybně investovala velké úsilí do sběru dat i jejich analýzy, 

v problematice se evidentně orientuje, výsledky vhodně zasadila do kontextu, a nakonec je zřejmé, že 

vložila obrovské úsilí i do práce s dostupnou literaturou. Práci tak jednoznačně doporučuji k obhajobě 

a hodnotím jako výbornou.  
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