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Název práce: Kvalita hnízda jako součást reprodukčního úspěchu u ptáků

E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravjdel).DPráceobsahujenavícivlastnívýsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
píiemprácebyiozhodnotit,jakým-_zrig_sob§±~-§|Š-_[o_ziičhé_-É_É-±á±!é_t_Ey|]_níz=ÉáEOTaíri\
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Struktura (členění) práce:
Práce je členěna na Úvod, 3 kapitoly (1.  Faktory ovlivňující hnízdní úspěch, 2.
Typizace a morfologie hnízda, 3. Vlastnosti hnízda zodpovědné za reprodukční
úspěch) a Závěr. Text je dále rozdělen do podkapitol. Práce je členěna v podstatě
smysluplně a přehledně. Autorovj bych snad vytknul obsah Úvodu. Vlastní Úvod je
semknut mezi beletristickým příběhem z autorova života (byť krátkým), nepříliš
hlubokým přírodně estetickým zamyšlením a něčím jako závěrem bakalářské práce.
Dále se mi nelíbí zařazení podstatné části první kapitoly věnující se pohlavnímu
výběru a predaci. Zejména v prvním případě se jedná soupis obecných hypotéz bez
přímého propojení z problematikou struktury hnízda.  Bylo by vhodnější,  kdyby se
autor omezil pouze na roli kvality hnízda v reprodukční úspěšnosti,  což bylo
zadáním práce. Obecnosti týkající se reprodukčního úspěchu bych redukoval ve
prospěch důkladnějšího popisu variability v morfologii ptačích.hnízd.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

íšteozrncát:jueíit3e5ráitt#.r#::žzsdi:jžbrza3:cvhažn;€isi:ťo::kaucTíeárzncíe?át:i::ěřá:3:a3:rí3Íěe-n4
E+_ y_y±voření základního obrazu ppLb|e_m_aji±yí_P_9užitá literatura jg~ řádně citpvá.p±

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práč-e---n-e-óbs-a-riTěúíáštnívýšriéa-ký-.|

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Po formální stránce lze práci označit za zdařilou a lahodící oku.  Pečlivý čtenář v ní
nalezne jen malé množství překlepů a jazykových neobratností. Text je plynulý a
informace jsou až na drobné výjimky podávány srozumitelně. MÍsty je autorův projev
příliš rozvláčný, což zbytečně prodlužuje text a mírně omezuje jednoznačnost a
srozumitelnost výpovědi.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Z předloženého spisu je patrné, Že se autor dostatečně seznámil s problematikou.
Dokázal se v ni velmi hezky zorientovat a vyzvednout podstatnosti. Co více nabyté
informace byl schopen srozumitelně předat čtenáři. Cíle kladené na bakalářskou
práci jsou tak jednoznačně splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

-     Str.10, kapitola 2.1. -autor zde tvrdí, Že se připojovací elementy uplatňují

pouze u hnízd umístěných nad zemí. Existuje něco podobného u hnízd
umístěných na vodní hladině? Dokázal by autor vysvětljt, proč jsou k okolní
vegetaci fixována i některá na zemi umístěná hnízda, kupříkladu u kachen?

I     Doporučoval bych používat termín „selekční tlak" místo „evolučního tlaku".
-     Cituji: „Nezdá se tedy, že by se našla dostatečná podpora po M®llerův (1990)

předpoklad, že u nemanipulovaných hnízd není možné vliv velikosti hnízda
objevit." Na základě čeho autor dospěl k tomuto závěru?
Str.  13 -Proč autor považuje výsledky bádání na roli predace v evoluci
velikosti hnízda za velmi rozporuplné, když pouze 2 ze 14 prací toto
vysvětlení podpořili?
Str.  14 -Autor zde uvádí výsledek práce Antonova a kolektivu (2007), že
menší hnizda rákosníka zpěvného byla parazitována častěji a nedokáže
vymyslet adaptivní vysvětlení. Znamená velikost hnízda v tomto případě
objem, šířku,  nebo výšku? Dokázal by si autor zaspekulovat o adaptivnosti
parazitova počínání, pokud by šlo o výšku hnízda?
Str.15 -Autor uvádí Amantovy (1993) hypotézy, vysvětlující vyšší míru
parazitce větších hnízd zrzohlávky rudozobé. Vzhledem k tomu, že kachny
dostavují hnízdo během inkubace vajec, je pravděpodobné Že velikost hnízda
je přizpůsobována miře parazitace, ne naopak. Jak by se tato alternativní
hypotéza dala testovat?
Str.17,1. odstavec -Dokázal by autor vysvětlit mechanismus, jakým by
lindušky odhadovali průměrné teploty během hnízdního období a pak podle
toho na jeho začátku stavěli svá hnizda?
Str.  19 -Na líhnivost vajec zrzohlávky rudozobé má vliv spíše velikost snůšky
a samice než průměr hnízdní kotlinky. Ten je možné označit maximálně za
korelát Iíhnivosti vajec.

-     Str. 23 -Cituji „Studie Hoie et al. (2003) naznačuje, Že by hnízdo jako

postkopulační signál kvality mohlo fungovat i u vrabce domácího,  i když jejich
výsledky nejsou dle mého názoru úplně přesvědčivé". V takové výpovědi
postrádám, co autoři vlastně zjistily a hlavně, proč považovat jejich výsledky
za nepřesvědčivé.

I     Str. 28 -hypotéza používání čerstvého rostlinného materiálu, jako činidla

proti parazitům v hnízdě je bezpochyby velmi zajímavá. Jak může autor tvrdit,
že tento způsob boje cituji: „ . .s většinou ektoparazitů v hnízdě..." používá
jeden z poddruhů sýkory modřinky, když o odstavec dříve tvrdí, že na
nejrozšířenějšího parazita v hnizdech modřinek tato terapie nemá efekt?
Zůstalo čtenáři něco zatajeno? Jak to tedy se sýkorkami doopravdy je?



lnstrukce pro vyplnění:
•      Prosíme  oponenty  j  Školitele  o  co   nejstručnější  a   nejvýstižnější  komentáře  k  jednotljvým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -
vizhttD://natur.cuni.cz/biologie/files/Bzk-pravidla-11-12-2007.doc
Posudek  se  odevzdává  (zasílá)  v elektronické  podobě  na  kratochl @natur.cuni.cz  (pro  účely
zveřejnění na internetu),  a dále podepsaný v 1  výtisku tiako součást protokolu o obhajobě) na
sekretariát katedry ekologie,  PřF UK, Viničná 7,128 44


