
Oponentský posudek na dizertační práci Václava Jelínka: Úloha hnízda při reprodukci rákosníka 

velkého 

 

Dizertační práce Václava Jelínka je založena na pěti článcích, které se nějakým způsobem týkají hnízd 

rákosníka velkého. Doktorand je ve všech případech hlavním autorem přiložených článků, z nichž 

čtyři již byly publikovány v respektovaných mezinárodních časopisech. Kromě toho je doktorand také 

spoluautorem šesti dalších publikovaných prací, které však do dizertační práce nepřiložil. Výsledek je 

potěšující: dizertační práce není zbytečně rozsáhlá a týká se jednoho uceleného tématu, v němž se 

doktorand jako hlavní autor všech prací výborně orientuje. To je znát i na Úvodu práce, který je také 

povedený a pěkně všech pět publikovaných prací propojuje. Celá práce je velmi dobře napsaná, 

s jasnou a promyšlenou logikou. Autor prokázal schopnosti jasně formulovat hypotézy, naplánovat a 

v terénu provést experimenty i sběr korelativních dat, statisticky data zanalyzovat a kriticky 

interpretovat, s vědomím různých možných alternativních vysvětlení. Grafická úroveň práce je také 

dobrá. Oceňuji dále i přehledné tabulky s velikostmi vzorků, třeba tabulku 1 v článku 4. 

 

Doktorand jednoznačně prokázal schopnost vědecky pracovat, proto práci rád doporučuji 

k obhajobě.  

 

Níže uvedené připomínky a dotazy by měly sloužit hlavně jako náměty k případnému zamyšlení 

nad další prací. 

 

Úvod 

 

str. 10: Doktorand tvrdí, že schopnost kukačky nalézt hostitelské hnízdo je pro ně mnohem 

zásadnější, než je pro rákosníky snaha vyhnout se parazitaci. Celý odstavec naznačuje silnější selekci 

na kukačky než na hostitele. Je tomu opravdu tak? Můj protiargument by mohl znít, že kukačka může 

naklást za sezónu třeba 20 vajec a není pro ni tolik důležité nalézt pro každé z nich hostitelské hnízdo, 

jako je pro rákosníka důležité zajistit, aby jeho hnízdo nebylo parazitováno. Dala by se nějak síla 

selekce na tato dvě chování (hledání hnízd kukačkami a jejich ukrývání rákosníky) matematicky 

kvantifikovat a porovnat? 

 

str. 15: Doktorand tvrdí, že ukrytí hnízda asi nepřináší výhody v boji s predátory. Důvodem by měl být 

fakt, že ukrytí hnízd zvyšovalo přežívání jen umělých, nikoli přirozených hnízd. Podle mne se pokusy 

s umělými hnízdy dělají mimo jiné proto, aby se odfiltroval vliv rodičovské péče. U přirozených hnízd 

mohou rodiče hůře ukrytá hnízda více bránit, což může vést ke stejnému přežívání jako u hnízd lépe 

ukrytých, ale obrana hnízda může zvyšovat náklady na reprodukci a tedy snižovat reziduální 

reprodukční hodnotu bránících jedinců. Podobné, podle mne poněkud problematické, interpretace 

se objevují i v několika přiložených článcích (viz níže). 

 

Článek 1 

 

Nerozumím dobře zdůvodnění, proč byly do modelu testujícího vliv obrany hnízda na jeho následnou 

parazitaci zahrnuty tři interakce (str. 36). Osobně bych byl s testováním interakcí hodně opatrný, a 

zahrnoval bych je jen tehdy, je-li pro to silný a priori důvod. Zvláště, pokud je velikost vzorku nepříliš 

velká, jak tomu bylo zde. Taky by bylo užitečné vědět, kolik z těchto 71 hnízd bylo vlastně 

parazitováno. Nejasné je dále, jestli byly pokusy provedeny před nebo po parazitaci. To může být 

důležité. Autoři tvrdí, že rákosník není schopen hnízdo účinně ubránit, protože nenašli vliv agresivity 

na parazitaci. Co když ale rákosnící agresivněji bránili hnízda, která byla k parazitaci z nějakých 



důvodů náchylnější? Jejich zvýšená agresivita pak mohla skutečnou parazitaci snížit na stejnou 

úroveň jako byla u hnízd méně rizikových a také méně bráněných. Pokud například pokusy proběhly 

již po parazitaci, mohli rákosnící agresivněji reagovat na kukačku, protože ji třeba již několikrát 

předtím zkoušeli odehnat. 

 

Autoři také tvrdí, že vzdálenost k nejbližšímu posedu (perch) v jejich studii, na rozdíl od studií 

předešlých, nebyla důležitá (str. 38). Přitom ale zjistili, že proměnná „Cuckoo nest view“ důležitá byla 

a tato druhá proměnná asi dost závisí na vzdálenosti hnízda rákosníka od posedu. Pro lepší 

interpretaci by bylo vhodné uvést korelaci mezi těmito dvěma nezávislými proměnnými („cuckoo 

nest view“ a „distance to nearest perch“). 

 

Článek 2 

 

Str. 46: Nesouhlasil bych s tvrzením, že ve fázi inkubace se parazitovaná a neparazitovaná hnízda 

neliší v chování rodičů a potomků. U potomků (vajec) tomu tak jistě je, ale rodiče se mohou na těchto 

dvou skupinách hnízd chovat jinak, což nakonec může být i příčinou toho, že některá hnízda jsou 

parazitovaná a jiná ne. Tyto případné rozdíly v chování by pak také mohly ovlivňovat predaci. 

 

Článek 3 

 

Zajímalo by mne, jak autoři dostali plastelínu do vajec zvonka a konopky. 

 

Autoři podle otisků zjistili značnou predaci plastelínových vajec malými savci. Podle kolegy Doc. 

Weidingera, který nahrává predační události v jiných biotopech, hlodavci skoro žádná vejce ve 

skutečnosti nepredují, i když pokusy s plastelínovými vejci často naznačují opak. Dá se tedy věřit, že 

v tomto studijním systému/biotopu (rákosiny) predace plastelínových vajec dobře odhaduje predaci 

skutečných vajec hlodavci? Žije zde třeba jiná komunita hlodavců, než v biotopech, kde nahrával 

kolega Weidinger? 

 

Nebylo by lepší pro zjištění intenzity predace v závislosti na velikosti hnízda použít analýzu přežívání 

místo pouhého výsledku: hnízdo přežilo/nepřežilo 30 dní? Analýza přežívání by byla proveditelná, 

když byla umělá hnízda kontrolována pětkrát, tedy každých šest dní (str. 61). 

 

Článek 4 

 

Zásadní jsou v této práci testy vztahů mezi velikostí hnízda a samčím krmením. Autoři tento vztah 

testovali u 18 přirozených hnízd a pak v rámci experimentu u 14 zvětšených a 15 kontrolních hnízd. 

Tyto velikosti vzorků jsou hodně malé, zvlášť vzhledem k tomu, že závislá proměnná je behaviorální a 

velmi plastický znak. Autoři navíc podle mne úplně neodhadli možnosti, které jim velikost vzorku 

poskytuje a testovali tak vliv velikosti hnízda na intenzitu krmení v nelineárních mixovaných 

modelech s jedním náhodným faktorem, 6 (respektive 7) hlavními fixními faktory a 5 (respektive 7) 

interakcemi. Takový model je jasně overfittovaný a i když ho potom zjednodušovali pomocí backward 

eliminace nesignifikantních proměnných, výsledky ani tak podle mne nejsou příliš věrohodné. Když je 

špatný iniciální model, těžko se můžeme dobrat k spolehlivým výsledkům.  

 

Obrázek 5 ukazuje, že krmení se lišilo mezi kontrolními a zvětšenými hnízdy jak u samic, které na 

zvětšených hnízdech krmily méně, tak u samců, kteří zde krmili více. Autoři z toho usuzují, že na 

hnízdo jako na signál reagovali samci a na rodičovskou péči samců pak reagovaly samice (str. 88). 



Nemohlo by tomu ale být naopak? Tedy, že samice reagovaly na hnízdo a samci na rodičovskou péči 

samic? 

 

Měření a znázornění rodičovského úsilí: 1) Není jasné, co přesně znamená proměnná „amount of 

prey“. Celková délka kořisti v mm? Počet návštěv hnízda? Něco mezi tím?  2) Bylo vhodné 

prodlužovat samicím, které zahřívaly mláďata, dobu, po kterou se počítal počet zakrmení? Samci taky 

mohli dělat nějaké jiné aktivity, které vylučovaly krmení (např. hlídání teritoria před soky, predátory, 

kukačkami). Stejně tak samice, které zrovna nezahřívaly. 3) Na obr. 4b by měly být fitovány linie pro 

obě pohlaví, zvlášť když jde o znázornění signifikantní interakce. Navíc znázorněna je asi linie pro 

samice, ne pro samce, jak je v popisku obrázku uvedeno. 

 

Model pro přežívání mláďat po vyvedení v závislosti na velikosti hnízda by asi bylo lepší udělat tzv. 

event/trial způsobem, tj. počet přeživších z počtu vyvedených. Forma zvolená v článku 

(přežilo/nepřežilo aspoň jedno mládě) je ovlivněna počtem mláďat v hnízdě. Vliv velikosti hnízda na 

počet mláďat byl však ověřován samostatným testem. 

 

Článek 5 

 

Nebyl bych tak pesimistický jako autoři, co se týče možnosti provést experiment, v kterém by se 

manipulovalo s velikostí hnízdní kotlinky (řádky 358-368). Zároveň bych raději nepoužíval termín 

„natural experiment“ při srovnání velikosti kotlinky mezi prvními a náhradními hnízdy. Pořád jde jen 

o korelativní data a je docela dobře možné, že jak velikost snůšky, tak velikost hnízda/kotlinky je 

ovlivněna kondicí samice a vztah mezi prvními dvěma proměnnými tedy neznamená, že samice 

připravuje optimální velikost kotlinky pro danou velikost snůšky. Nakonec i článek 4 předpokládá, že 

velikost hnízda na kondici samice závisí. Závislost velikosti snůšky na kondici samice je taky dobře 

známá. 

 

Řádky 307-313: Opravdu je kotlinka tím užší, čím je hnízdo širší? Zajímal by mě korelační koeficient 

mezi těmito dvěma proměnnými.  
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