
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Hany Kubátové Vliv atrapy na chování samců strnada 
obecného a budníčka menšího v playbackových experimentech. 

Předložená diplomová práce na 54 stranách prezentuje výsledky experimentů testujících reakce budníčků 
menších a strnadů obecných na playbacky a playbacky kombinované s atrapami. Práce je podložena 72 
literárními zdroji a je doplněna 6 tabulkami, 17 obrázky a 6 přílohami. 
Celkově je práce psána pečlivě, mnohokrát se mi při jejím čtení stalo, že mi vyvstala otázka, která byla 
záhy zodpovězena. K práci mám několik otázek a připomínek. 
Úvod 
Celkově je úvod psán srozumitelně, až čtivě. Občas má autorka tendenci sklouzávat k přílišným 
podrobnostem, někdy i k archaismům, nikoliv ale v nepřiměřené míře. 
Z úvodního odstavce je zřejmé, že práce bude pojednávat pouze o pěvcích, přesněji tedy pouze o Oscines. 
Nicméně i jiné skupiny ptáků se zpěvu učí a mají bohatý hlasový repertoár. Nevím, zda se tak práce 
neochudila o některá relevantní témata. Nicméně bych tento záběr zdůraznil, např. v názvu kapitoly. 
Mohla by autorka jmenovat některé skupiny ptáků, u kterých lze očekávat významné hlasové vybavení, a 
které by třeba šlo také využít v jejích experimentech? Jinak je úvodní kapitola o vokalizaci pěvců psaná 
srozumitelně, z definice povrchně, ale pro účely této práce dostatečně. 
Mohla by autorka shrnout konkrétní výhody a nevýhody laboratorních a terénních playbackových 
experimentů. Jak by navrhla svůj vlastní experiment v laboratorních podmínkách? 
Jak by si autorka vysvětlovala jev, kdy ptáci útočí na reproduktor, který přehrává playback zpěvu? Jedná 
se o finální fázi hledání soka (který je tedy v reproduktoru skryt), misidentifikaci soka nebo přeorientované 
chování? 
Bylo ještě u některých ptáků pozorováno, že by rozpoznávali soudruhy podle vzhledu? Ptačí tělo, nebo 
obličej nejsou obecně moc přizpůsobeny k individuálnímu rozpoznávání a ptáci se proto orientují spíše 
akusticky. 
Opravdu se předpokládá, že všechny teritoriální vokalizace vedou k fyzickému napadení soka? Moje 
zkušenost s odchyty mnoha druhů pěvců ukazují spíše na to, že akustické projevy plně dostačují a do 
přímého fyzického střetu většina druhů odmítá jít. 
Kapitola O atrapě by si možná zasloužila podkapitoly, dotýká se přecijen několika témat a čtenáři by to 
usnadnilo orientaci v textu. 
Metodika 
Při popisu druhů autorka zmiňuje, že budníčka menšího vybrala jako zástupce migrujícího druhu. Je nějaký 
předpoklad, že migrující a stálé druhy budou reagovat na playback a/nebo atrapu odlišně? 
Pokusy probíhaly od března do červan, tedy v celém průběhu hnízdní sezóny, možná i během 
druhého/náhradního hnízdění. Nemohlo to přinést nechtěnou variabilitu v reakcích? 
Očekávala by autorka nějaký vliv toho, že byla použita jen jedna atrapa strnada a jen dvě atrapy budníčka? 
Z fotek vypadají standardně, ale předpokládám, že atrapy budníčka svůj vzhled v průběhu sezóny dost 
měnily, a nakonec vypadala jedna jako zombie, takže byla vyřazena. Navíc u samců strnadů existuje jistá 
variabilita ve zbarvení, je tedy riziko, že vámi vybraná vycpanina reprezentuje příliš kvalitního 
(vybarveného) nebo naopak submisivního (nevybarveného) samce.  
Pokud tomu správně rozumím, pokusní samci nebyli individuálně značeni a to, že byl dvakrát pokusován 
tentýž jedinec bylo zajištěno jen lokací. Chápu, že jste nechtěli design komplikovat odchyty, nicméně 
nepanovalo někdy podezření, že jde o jiné zvíře? 
Prováděli jste měření hlasitosti playbacku v terénu? Odpovídala přehrávka živému ptákovi svou hlasitostí? 



Někteří jedinci byli vyřazeni kvůli naprostému nezájmu o playback, proč? Vzhledem k vašemu designu 
pokusu je i tato nulová reakce adaptivní a měla by tedy být do datasetu zahrnuta. První věta výsledků 
tvrdí, že všichni samic projevili zájem, ale zjevně to není pravda. 
Ke sledovaným projevům chování bych přidal ještě přelet mimo atrapu. Ze zkušenosti vím, že mnoho 
druhů projevuje vzrušení nebo zájem o jakýkoliv stimulus tím, že mění svou pozici vůči stimulu a hledá ho 
v terénu. Právě ve vašem případě by toto chování mělo výrazně odlišit pokusy bez atrapy, kdy by samec 
soka hledal od pokusů s atrapou, kdy by šel přímo na věc. 
Volání bylo zaznamenáváno pouze u strnadů. Budníčci tedy nedělali svoje „tuit“? 

Výsledky 
Obrázek 11 – Oceňuji obohacování českého jazyka, např. termín houk popisující vokalizaci sov jsem již 
přijal za vlastní. Na termín písk, popisující agresivní volání strnada bych si také bych schopen zvyknout, ale 
v druhém pádu množného čísla, na popisce osy y „počet písků“ si asi nezvyknu   
Přijde mi že použití neparametrických testů je příliš přísné. Obecně jsou kanonické skóry z PCA zpravidla 
distribuovány tak nějak gausovsky a i boxploty naznačují, že vaše data se od normality moc neodchylují. 
Překvapuje mě malá prokorelovanost jednotlivých sledovaných chování u strnadů. U budníčků šli logicky 
pospolu latence a časy blízko stimulu a pak čas v bezprostřední blízkosti a počet útoků. U strnadů fyzické 
útoky příliš nekorelují s časem v 5 m, jak je to možné? 

Diskuze 
Velká část diskuze je zaměřená na metodické nedostatky, vlastního pokusu a hledání parametrů, které je 
třeba zlepšit, což ve čtenáři zanechává pocit, že si autorka za svými výsledky příliš nestojí. Ale chápu, že 
poselství práce je především metodické a kritika je na místě.  
Porovnání s dvěma pracemi, které testovali podobné hypotézy nepřináší příliš možností na zobecnění. Čím 
si autorka vysvětluje, že brhlíci v práci Randler a Randler 2020 nezměnili svůj teritoriální projev, když byla 
přítomna atrapa? Je to druh pověstný intenzivní teritoriální agresí, a to i v mimohnízdní dobu. 
 
Navzdory všem těmto připomínkám shledávám práci velmi kvalitní a užitečnou. Jakákoliv metodická práce 
je v dnešní době vítána, obzvláště když je takto dobře zpracována a doufám, že bude i převedena do 
publikace. Práci tedy plně doporučuji k obhajobě a věřím, že bude kladně hodnocena. 
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