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S Hankou jsem se poprvé setkala během ekologických praktik a zapamatovala jsem si ji díky jejímu 

nadšení, s nímž se vrhala do terénu. Tehdejší jednoduché playbackové pokusy se jí zřejmě zalíbily, 

protože se později přišla zeptat na potenciální téma bakalářské a následné diplomové práce. Možnost 

otestovat vliv atrapy při playbackových pokusech na budníčcích a strnadech se jí zamlouvala a já jen 

doufám, že svého rozhodnutí nelitovala příliš často.  

Otázka toho, jak přítomnost atrapy ovlivní testovaného jedince se zdá být až směšně jednoduchá, 

logicky povede přece k větší agresivitě testovaného ptáka, který má jasný cíl k útoku. Z vlastní 

zkušenosti jsem věděla, že tomu tak zdaleka vždy není. Navíc rešerše, kterou Hanka zpracovala na 

toto téma v rámci své bakalářské práce, ukázala, že se o tomto jevu ví pramálo a v playbackových 

pokusech je atrapa občas používána a občas ne, aniž by to bylo příliš zdůvodněno, natož aby se vědělo 

něco o jejím vlivu na výsledky pokusu. Téma mi tak pro diplomovou práci přišlo velice vhodné.  

Pokusy na volně žijících zvířatech mají mnohá úskalí a určitě by bylo pěkné otestovat více druhů. Kdo 

se však podobnými pokusy v přírodě zabýval tak ví, že to není v silách jednoho člověka v rámci dvou 

hnízdních sezón, které má při magisterském studiu k dispozici. Navzdory časové náročnosti, zvládla 

Hanka provést více jak 100 pokusů. I s dalšími nástrahami poprala se skvěle a osvědčila se nejen jako 

restaurátorka zničených vycpanin, ale i jako bystrá pozorovatelka, která jen tupě neplní zadaný úkol. 

Nad pokusy zjevně přemýšlela a sama přidala i několik vylepšení, která v původním designu nebyla 

plánovaná. 

Obdobně zodpovědně přistupovala i k samotnému zpracování výsledků a následnému sepisování 

diplomové práce. Texty, které jsme si vyměňovaly dávaly obvykle smysl, případně se k němu dobraly 

po krátké konzultaci. Spolupráce s Hankou mě bavila, práci považují za velmi vydařenou a doufám, že 

se jí časem podaří převést i do publikace. Případnou kritiku ponechávám na oponentovi a diplomovou 

práci Hanky Kubátové vřele doporučuji k obhajobě. 
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