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Potravní a reprodukční strategie u vybraných druhů pěvců 

 

 

Tématem předložené disertační práce byla velmi obsáhlá problematika potravního a 

antipredačního chování u ptáků, konkrétně drobných pěvců. Práce sestává z obsáhlé úvodní 

kapitoly, do níž byly zároveň účelně včleněny i vlastní výsledky práce. Všechny originální 

výsledky jsou pak doloženy formou samostatných příloh v podobě jednoho publikovaného 

článku, dalšího přijatého příspěvku a rukopisu nabídnutého k publikaci. 

Úvodní kapitola nabízí velmi zajímavé čtení s bohatým literárním doprovodem. 

Jednoznačně dokazuje autorčinu erudici a orientaci ve spleti výzkumů strategií ptáků a nelze 

ji v tomto směru nic vytknout. Můj subjektivní dojem nicméně je, že jde spíše o důkladnou 

literární rešerši, v níž se výsledky vlastní disertace, jež mělý být přitom nosné a modelující 

tuto část, poněkud vytrácí. Jednotlivé kapitoly jsou velmi obšírné, jsou zde diskutovány různé 

protichůdné výsledky a směřují často spíš ke zdůraznění různých druhových specifik než ke 

kýženým zobecnění.  

Dle mého soudu si doktorandka zvolila příliš tučné sousto – práce chce pokrýt 

potravní, reprodukční a antipredační strategie, z nichž každá by vystačila na několik hutných 

disertací, notabene v různých souvislostech a ještě u tří modelových druhů. Tři předložené 

studie takto obšírnou problematiku nemohou ani zdaleka pokrýt a je pak trochu zdrcující, jak 

je nakonec vlastní předmět zájmu zúžen na omezený okruh dílčích otázek. Jejich zařazení 

(„Otázky této disertační práce“) na konec úvodní části, kdy je již čtenář se všemi důležitými 

výsledky již obeznámen, mi přitom přišlo trochu ne(chrono)logické. Tyto otázky jsou jistě 

zajímavé, nicméně dohromady netvoří příliš konzistantní rámec a vypadá to trochu, jako by 

byly dovymýšleny dodatečně až podle toho, co se podaří z nasbíraného materiálu vyždímat. 

Vše výše uvedené jsou ale pouze formální a popravdě velmi subjektivní výtky a nikterak 

nesnižují obsažnost jednotlivých sdělení, která jsou z práce zcela zřejmá. 

 

Je milé, že u všech tří studií předložených k obhajobě figuruje doktorandka jako první 

z autorského kolektivu. Dvě práce již přitom úspěšně prošly recenzním řízením nezávislých 

zahraničních oponentů (první v r. 2006) a nebudu je tedy dále komentovat. Poslední rukopis 

s vyčerpávajícím názvem „Dynamic nest defense strategy….“ byl zaslán k recenzi do 

časopisu Acta Ornithologica. V jakém stadiu recenzního řízení se nachází v současné době? 

 

Úvod tohoto rukopisu je dle mého soudu příliš dlouhý, opět ve snaze vyčerpávajícím 

způsobem prezentovat vše známé o tématu, trochu na úkor plynulosti myšlenek a zacílení na 

vlastní řešený úkol. Hodí se spíše do review než do dílčí studie. Nepovažuji např. za užitečné 

v této studii zaměřené na reakce kosa v přítomnosti straky dlouze rozebírat šíření straky do 

měst (půl stránky). Také předchozí řeč o predaci jako fenoménu či výčet a popis různých 

obraných taktik by bylo možno účelně zkrátit bez ztráty informace důležité k uvedení 

vlastního tématu. Máte nějakou podporu pro konstatování, že ztráty na hnízdech kosů mají na 

svědomí patrně hlavně straky? (str. 8 rkp, ř. 13-15).  Popis tabulky 1 („Summary of 

experimental data“) nemůže uspokojit žádného čtenáře ani recenzenta. Naopak výsledky jsou 

stručné, přehledné a ilustrativní, po nichž následuje opět poměrně dlouhá diskuse. Přetřásá 

leccos a výsledky jsou v souladu s očekáváními, potud je tedy vše v pořádku, ale možná (a 

právě proto) by bylo bývalo užitečné a zajímavé vyhodnotit rovněž vliv např. stadia snůšky 

nebo věku mláďat (a tedy rozšířit vzorek o hnízda s vejci a mláďaty těsně před vylétnutím) na 

intenzitu kosích reakcí. Byl uvažován také možný vliv sousedství hnízdících strak, s nimiž 

mohli mít někteří kosové neblahé zkušenosti a adekvátně na ně reagovat (např. podrážděněji)? 



Jinak odstavec o vlivu individuální variability, zejména věku (s. 15, ř. 6-13), mi opět nepřijde 

příliš užitečný, neboť autorka nemá k již dříve publikovanému co dodat a je vcelku jasné, že 

100% variability první osa PCA nemohla vysvětlit. Z diskuse čtenář nakonec nabude dojmu, 

že výsledky získané u kosa jsou ve všech aspektech konzistentní s jinými druhy, takže si 

klade otázku, co tedy tento příspěvek přináší nového? Poslední odstavec (ř. 7-12) nezapadá do 

toku textu. Výtky k tomuto rukopisu jsou opět víceméně formálního rázu a věřím, že po 

drobných úpravách bude článek nakonec zveřejněn. 

 

Závěrem: Doktorandka prokázala, že je schopna shromáždit originální data, adekvátně je 

vyhodnotit a patřičným způsobem komunikovat. Jak patrno výše, většina mých výtek apeluje 

hlavně na větší střídmost v doktorandčiných sděleních, avšak nikterak nezpochybňuje jejich 

vysokou odbornou hodnotu. Mohu tedy prohlásit, že předložená disertační práce splňuje 

všechny náležitosti požadované od doktorské disertační práce ve smyslu příslušného 

paragrafu zákona o vysokých školách a mohu ji proto doporučit k obhajobě jako podklad pro 

udělení doktorského titulu. 
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