
Oponentský posudek na DP Evy Vojtěchovské „Vliv pozice hnízda v teritoriu na
vnitrosezónní dynamiku pěnice ěernohlavé ÍS}J/vz.& ofrz.copz.#oJ"

Diplomová práce Evy Vojtěchovské si kladla za cíl prozkoumat souvislosti mezi dynamikou
velikosti a tvaru teritorií, umístěním hnízda v rámci teritoria, věkem a dominancí samce a
úspěšností hnízdění. Musím říci, že práci jsem si přečetl s chutí a bavila mě. Její asi největší

předností jsou opravdu neotřelé a velmi zajímavé otázky, které si diplomantka klade. Na
druhém místě pak musím vyzdvihnout nápadité zpracování výsledků, především práci
s kvantifikací parametrů teritorií. Výbomé je i statistické zpracování.  Samotné závěryjsou
v některých případech kontraintuitivní, autorka ale nabízí zajímavá vlastní vysvětlení
pozorovaných jevů. Nemusím zdůrazňovat, kolik úsilí musel stát terénní výzkum,
nashromážděný dato\ý soubor je impozantní.

V úvodu nás Eva seznamuje se všemi hlavními tématy diskutovanými v souvislosti
s teritoriálním chováním u obratlovců. Očekával bych snad větší akcent na představení
hypotézy hustotně závislé predace, s níž poté hojně autorka pracuje v diskusi. Chybí i
sumarizace dosavadních znalostí o vztahu parametrů teritoria a um]'stění hnízda. Tady ovšem

předpokládám, že asi Žádná relevantní literatura v podstatě neexistuje. Je tomu tak?
Popis metodických přístupů i zpracování je stručný a přesný, doplňují ho vhodně

zvolené přílohy práce. Uvítal bych krátkou kapitolu shmující biologii druhu, především
s ohledem na teritorialitu a hnízdění (např. co se ví o tom, kdo z rodičů a kdy sedí, kdo vybírá
místo pro hnízdo atp.). Omitologové to většinou vědí, ale práce má určitě ambice oslovení
obecnějšího publika. Chybí údaj o tom, podle jakých charakteristik bylo určováno stáří
odchycenýchjedinců. Dále by bylo myslím dobré čtenáře lépe infomovat o struktuře dat, tj.
uvést průměmé hodnoty a variabilitu v počtu záznamů pro jednotlivá teritoria a fáze hnízdění,
a to i s ohledem na to, kdy samec zpíval či nikoliv, Vyhnuli bychom se tak třeba možným
spekulacím, že v období inkubace a kmení, kdy uŽ je utlumena zpěvní aktivita, je samec
obecně snáze pozorovatelný blíže u hnízda a malé teritorium je pouze artefaktem této
systematické chyby. Z mapek v příloze vyplývá, že pro některá teritoria byly pořízeny stovky
záznamů, pro některá jen jednotlivá pozorování -co je příčinou těchto výrazných rozdílů
v samplingu?

Výsledkyjsou zpracovány přehledně ajsou popsány stručně a přitom dostatečně. Je
ovšem velmi nestandardní, aby krom vlastních výsledků obsahovaly i predikce a diskusi. To
je úplně zbytečné a troufám si tvrdit, že to čtenářovi dokonce do jistě míry ztěžuje orientaci
v textu. U některých výsledků pouze uvádíš, Že byl nalezen rozdíl. Je Šikovnější, když rovnou
uvedeš, v čem tem rozdíl spočívá (např. teritoria, kde proběhlo úspěšné hnízdění jsou
v průměru signifikantně větší než. . .). Toto čtenář má možnost vidět v tabulkách a grafech, ale
přece jen tyto fomulace pomůžou k rychlejšímu pochopení výsledků.

Myslím, že kapitola výsledků by mohla začínat popisnými charakteristikami ~ tedy
kapitolu 5 ve výsledcích bych umístil na začátek, oprostil bych ji od anekdotických vyprávění
a naopak obohatil o přehlednou prezentaci základních zjištění -velikosti teritorií pro různé
konfidenční intervaly, sezónní dynamika, hnízdní úspěšnost, počet vajec, počet mláďat atp.
Člověk tak má možnost na začátku vstřebat základní infomace umožňující mu snadnější
orientaci v dalších výsledcích. V následujících krocích pak logicky budou navazovat analýzy
vztahuj ící se ke konkrétním hypotézám.

Jak uŽ jsem naznačil, s mnoha interpretacemi se čtenář zbytečně setkává uŽ v kapitole
výsledky.  Samotná diskuse je ovšem psaná věcně a zajímavě, interpretace jsou střídmé a

pouze zdravě spekulativní, u nej složitějších závěrů autorka nabízí i několik altemativních
vysvětlení. Co bych snad této části práce vytknul je to, Že autorka v podstatě diskutuje

především sama se sebou. Jak uŽ jsem zmínil, testované hypotézy jsou opravdu unikátní,
diskuse typu „autoři XY zjistili toto, já s nimi souhlasím, nebo s nimi nesouhlasím" tak do



značné míry odpadá. Pro článkovou verzi práce ale bude jistě potřeba sahat do různých zdrojů
týkaj ících se širšího okruhu problematiky tak, aby interpretace byly podpořeny obecnější
ekologickou teorií.

Dotazy:
1. Máš předstaw o tom, jak zhruba velký je vnitrodruhový překryv teritorií? Jak časté jsou
záznamy samců v hloubi cizích teritorií např. v období snášení vajec?
2. Proč předpokládáš, že by měla být průměmá vzdálenost samce od hnízda větší ve fázi
inkubace než ve fázi kmení mláďat? V období inkubace samec kmí jen sám sebe, později i
několik hladových krků a dá se předpokládat, Že musí potraw sbírat i dále od hnízda?
3 . Na str. 28 vyslovuješ domněnku, Že samec se v období sezení na vejcích pohybuje
v blízkosti hnízda z důvodu jeho účasti při inkubaci. To implikuje, Že se vyskytuje blízko
hnízda proto, aby mohl samici rychle vystřídat. Nebo proč? Myslíš, Že je rozdíl přilétat např.
z 40 m oproti  10 m? Já ne.  Důvod bude spíše takový, aby byl po ruce při potřebě aktivní
obrany hnízda. Navíc nemá asi příliš mnoho důvodů se v období inkubace poflakovat daleko
od hnízda (snad krom snahy o mimopárové kopulace).
4. Z výsledků vlastně vyplývá, Že samci čemohlávků obhajují brzy na jaře mnohem větší
teritoria, než později skutečně potřebují (ve fázi inkubace a kmení soustředí svoji aktivitu
mnohem blíže hnízdu). Dá se z toho usuzovat, Že je výhodné, aby vlastní ,jádrové" teritorium
byloobalenojakousinárazníkovouzónou,kterámůžesloužitjakoopravduefektivníhranice
vůči sokům ze sousedních teritorií a zároveň jako „zřeďovací prostor" pro snížení hustotně
závislé predace? Ukazuje se ostatně, Že samci, kteří si v období před hnízděním dokázali
udělat na okrajích teritorií pořádek (měli větší teritoria) pak v období inkubace a kmení měli
teritoria více soustředěna blíže hnízdu a jejich hnízdění byla i úspěšnější (viz str. 23). Mohli
tedy později v sezóně být přesně tam, kde je jich nejvíc potřeba©. Altemativním vysvětlením
(nebo možná doplňujícím) by mohlo být, Že samec dopředu neví, který „patch" biotopu
v rámci jím obhajovaného prostoru bude nakonec samicí vybrán jako nejvhodnější pro
umístění hnízda a je obecně dobré nabízet samici více možností.

Přes některé moje výhrady považuji diplomovou práci v mnoha ohledech za výjimečnou a
rozhodně ji doporučuji k obhajobě.

V Praze  19.9.2009

Ondřej Sedláček


