
Oponentský posudek na magisterskou práci Michala Ference: Bird communities in urban green
space: Effects of habitat patch size, vegetation structure and urbanization gradient.

Předložená práce má rozsah 64 stran včetně s tabulek a 4 obrázků, poměmě obsáhlou přílohu
nepočítaje. Seznam použité literatury čítá  úctyhodných  101  položek.

Ptáci jsou nepochybně nejnápadnější složkou fauny lidských sídel a proto k sobě poutají pozomost
omitologů již po dlouhá desetiletí.  Patří mezi ně ostatně i autor tohoto posudku, kterému tak dal jeho
úkol možnost rozpomenout se na dobu nevinného mládí. Avifauna lidských sídel se vedle jiných
pozoruhodností vyznačuje mimořádnou rozmanitostí. Na tom není vlastně nic divného, neboť tím jen
odráží rozmanitost urbánního prostředí. Nicméně to před nás staví otázku, zdali lze v onom chaosu
nalézt obecná pravidla, či z jiného úhlu pohledu, zda lze složení avifauny lidských sídel předpovídat.
Přestože první kvantitativní studie na toto téma vznikaly nedlouho po 11. světové válce, tedy v dobách
pro většinu přítomných jen těžko odlišitelných od dob Přemysla Oráče, zůstává tato otázka stále
otevřená a v posledním desetiletí navíc, pro mne poněkud překvapivě, zájem o ni vykazuje
nepřehlédnutelné oživení. Svým dílem se k tomu pokusil přispět i kolega Ferenc, přičemž výsledky jeho
úsilí mne převážně příjemně překvapily.

Největší pozitivní šok jsem zažil při četbě úvodu, který zabírá přes 20 stran, tedy přibližně polovinu
celé práce, odečteme-1i  přílohy a seznam literatury. Již vícekrát jsem ve svých posudcích pochválil
kvalitní úvody diplomových prací slovy, že se jedná o publikovatelné review. Vždy ovšem šlo o menší
či (častěji) větší přehánění. V případě kolegy Ference to poprvé neplatí. Opravdu se domnívám,  že je
úvod po minimálních úpravách publikovatelný. Můj úkol ovšem spojuje role obhájce i státního
zástupce. Dovolil bych si proto podotknout, Že závěry review příliš uspokojivé nejsou a šlo by je
shmout slovy -možné je všechno. To ovšem není vina nejen autora ale ani studií s nimiž pracuje, spi'še
se jedná důsledek mimořádné proměnlivosti urbánní aviafauny. Nicméně by bylo záhodno nespokojit se
s konstatováním a zahájit pátrání po příčinách. Byl bych rád, kdyby se o to autor pokusil v případě
významu okolí (s.14, poslední odstavec), u něhož v jeho pojetí vyznívají rozpory mezi případovými
studiemi nejnápadněji. Jde mi o to aby porovnal především jejich metodiku (sampling, statistické
hodnocení...) ale i další aspekty (např. biogeografii), které by se mohly za rozdílnými závěry skrývat.
Měl bych i jeden drobný dotaz, za nímž stojí moje averze vůči vzletným větám, přičemž je mi ovšem
jasné, že je autor přebíral od nanejvýš ctihodných autorit. Co si mám konkrétně představit  pod
tvrzením, Že „zdravé prostředí může skrze výchovu obyvatel nepřímo ovlivnit využití různých
přírodních zdrojů?" A nakonec jednu věcnou připomínku -překvapilo mě, že autor mezi analyzované
faktory nezařadil „rušení". Měl k tomu nějaké důvody?

Cí]e práce jsou zpracovány opět velmi podrobně, nicméně ve srovnání  s předchozí kapitolou působí
méně elegantně. V první části jsou poslední dva odstavce nadbytečné, nebot' představují jakousi synopsí
úvodu. Snaha formulovat jednoznačné hypotézy navzdory spletitosti studovaných vztahů je zajisté
sympatická, nicméně výsledek není (alespoň pro mne) příliš uspokojivý. Dílčí hypotézy mi díky

poněkud vágně vymezeným faktorům splývají. co je to například „developed shrub" respektive „ground
layer" v druhé hypotéze -pokryvnost? výška? hustota? Možná bych dílčí hypotézy odvíjel spi'š od
faktorů a k nim přiřazoval skupiny ptáků, přičemž hypotéza pro celkový počet druhů by představovala
jejich syntézu.

Metodikaje naopak pojednána poměmě stručně, zvláště pak ta část, která se zaobírá terénní prací.
Postrádám nicméně jen jednu podstatnou informaci. Jak bylo nakládáno s body, v nichž příslušný
„zelený flek" zaujímal jen část stometrového kruhu? Lačnost po odpovědi ve mě zvyšuje to, Že všechna
řešení, která mě napadají, v sobě skrývají nějaký zádrhel. Hnidopich by možná ještě podotkl, Že na
začátku druhého odstavce není definována plocha, na níž byla analyzována vegetace, neboť výraz „at
every point" je poněkud nejednoznačný. Odpověďje nicméně zřejmá z kontextu -tedy alespoň doufám.
Protí samotným metodám nelze mít zásadní námitky, nicméně v případech výběru vysvětlujících
proměnných a jejich následného statistického zpracování  lze uvažovat o altemativách. Především mě
překvapuje to, Že do vysvětlujících proměnných nebylo zahmuto okolí sčítacích bodů či přesněji ploch,



jehož potenciální vliv na složení nezbytně fragmentámích „bodových omitocenóz" je nepochybný, coŽ
ť  autor na straně 37 také připouští. Dále se domnívám, Že oddělené testování vlivu jednotlivých

vegetačních charakteristik není příliš šťastné. Ostatně autor si je opět vědom jejich vzájemných
korelací. Nejde přitom možná ani tak o to, že se jednotlivé charakteristiky ve výsledných modelech více
méně náhodně zastupují. Horší je, že ony ty jednoduché gradienty ve skutečnosti v terénu vůbec
neexistují, a mohou tedy stěží něco podstatného vysvětlit. Určitě bych proto dal přednost použití
syntetických proměnných získaných například z provedené PCA (Appendix 3). Vyzkoušeli jsme to s
kolegyní Mourkovou a vysvětlená variabilita se zvedla řádově. Poslední má pochybnost se týká
vymezení ptačích guild. Ono se řekne insektivor, co má ale budníček společného s červenkou? A to
jsem mohl místo ní dosadit drozda. Podle mě jednorozměmé guildy míchají nejen hrušky s jablky ale i
vodu s vodkou. Opět bych zvolil mnohorozměmou analýzu dílčích ekologických ale i morfologických
charakteristik. Pro použití jejích výsledků se nabízejí četné možnosti -souřadnice druhů z PCA či RDA
společenstev, PCA „jednodruhových" jednorozměmých  analýz (analogie tab. 2), RDA druhových
rozšíření.

Výsledky nespomě dokládají autorovu schopnost pracovat se mnohavrstevnými „neexperimentálními"
daty. Obratně kombinují jednorozměmé i vícerozměmé (a mě leckdy neznámé) přístupy s cílem rozkrýt
houští vzájemných vztahů vysvětlovaných i vysvětluj ících proměnných. Na druhou stranu ovšem
musím konstatovat, Že zdaleka nejsem přesvědčen o tom, že se tento cíl podařilo beze zbytku naplnit.
Musím ovšem zároveň přiznat, že se tento soud opírá spíše o jednotlivé postřehy než o důkladnou
analýzu. Nicméně výsledky typu -klíčový význam přítomnosti vody pro migranty na krátkou
vzdálenost či negativní vliv křoví na dutinové hnízdiče působí podezřele. V prvém případě bych hádal
na důsledek provázanosti ekologických charakteristik příslušných ptačích druhů, v druhém na obdobný
vliv vzájemných vztahů vegetačních charakteristik jednotlivých studijních ploch. Zdaleka ne všechny
výsledky lze ovšem takto napadnout. Například negativní korelace výskytu pozemních hnízdičů se
vzdáleností od okraje města je nepochybně v pořádku, coŽ zmiňuji zvláště proto, že přesvědčivě
dokládá tak kvalitu získaných dat  Na prvý pohled překvapivý je dominantní vliv celkové rozlohy
studijních ploch. Nicméně jen potud, pokud si neuvědomíme, Že se vlastně jedná o charakteristiku
okolí. Co mi nicméně nadále vrtá hlavouje výsadní postavení bylinného patra po odfiltrování vlivu
celkové rozlohy a vzdálenosti od okraje, prosil bych tedy autora o vysvětlení.

Úroveň Diskuse drží vysokou laťku nasazenou Výsledky. V každém případě je nutno vyzdvihnout, že
beze zbytku naplňuje požadavky na tuto kapitolu kladené, což mohu říci jen o menšině diplomových
prací s nimiž se setkávám, at' již na té či oné straně barikády. Nejen, Že autor průběžně konfrontuje
vlastní výsledky se stávajícími znalostmi, ale snaží se dobrat i příčin nalezených rozdílů, přičemž tak
činí způsobem, který dokládá plné zvládnutí studované problematiky. Jsem poněkud na rozpacích jak,
se zhostit role oponenta. Zajisté by šlo polemizovat s četnými závěry, byly by to však jen náhodné
výstřely. Proto bych autora místo toho požádal aby se pokusil doplnit jedinou věc, kterou v diskusi
postrdám -pokus o zobecnění. Zajímalo by mne, zda lze mezi stávajícími pracemi vymezit ty, s nímiž
se jeho výsledky více méně shodují, a ty, s kterými se naopak rozcházejí. Pokud by to bylo možné,
nabízela by se dále možnost pátrat po příčinách.

Na závěr bych krátce zhodnotil formální stránku. Práce je sepsána anglicky, což dosud není běžným
standardem. Navíc, alespoň pokud mohu posoudit,  je angličtina opravdu angličtinou. Přestože se práce
zabývá spletitými vztahy, neměl jsem nikde problémy s porozuměním.

Zbývá celkové hodnocení. Podle mého názoru dosahuje předložená práce vysoce nadstandardní úrovně.
Autor prokázal, Že se orientuje v spletité problematice ekologie společenstev, je schopen získávat nové
poznatky, adekvátně je zhodnotit a zasadit  do kontextu stávajících znalostí. Mé připomínky mají
výlučně povahu námětů na altemativní postupy a nijak nesnižují kvalitu práce. Nemám proto sebemenší
pochyby o jejím přijetí k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výbomě
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