
Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci Petry Korencové – Faktory ovlivňující 

potravní preference ptáků v zimě 

 

Předložená práce má rozsah 52 stran včetně 24 tabulek a 14 obrázků. Seznam použité literatury čítá 

52 položek.  

 

Úspěšné přežití zimního období představuje pro všechny netáhnoucí ptáky, především však pro 

pěvce, nepochybně náročný úkol. Jejich malá hmotnost a intenzivní metabolismus ve spojení 

s nízkými teplotami a krátkým dnem vytvářejí neobyčejně náročné zadání jak pro fyziologii tak i pro 

ekologii respektive etologii. Není proto divu, že se strategie i taktika přežití zimujících pěvců staly 

předmětem intenzivního badatelského zájmu. Předložená diplomová se pokouší stávající znalosti 

originálním přístupem rozšířit, což si zasluhuje ocenění bez ohledu na (ne)dosažené výsledky.   

 

Práci otvírá poměrně obsáhlá (5 stran) rešerše. Přes svůj na první pohled solidní rozsah není nicméně 

příliš zdařilá. Na vině je zjevně její nesmírně široký záběr, který pokrývá tématiku, jež by vystačila 

na několik bakalářských prací. Takže se nejedná o rešerši ve vlastním slova smyslu ale spíše o 

informativní text podložený několika málo citacemi, navíc (alespoň tam, kde mohu posoudit) 

vybíranými spíše náhodně. Například v kapitole věnované trade-off mezi riziky hladovění a predace, 

nejsou zmíněny klíčové experimentální práce (Lilliendahl 1997, 1998, 2000; Pravosudov & Grubb 

1998; Carrascal & Polo 1999). Největší slabinu rešerše nicméně spatřuji jinde. Fenoménem, který 

autorka studuje jsou v obecné rovině potravní preference, rešerše je však zaměřena jen na specifické 

problémy spojené s příjmem potravy v zimním období, zatímco obecné pojednání této problematiky 

v ní zcela chybí. Mám na mysli především fundamentální koncept OFT ale i psychologické faktory 

ovlivňující potravní chování, jako jsou neofóbie či “dietary conservatism”. Kdyby této problematice 

autorka věnovala alespoň minimální pozornost, mohla se vyhnout některým zklamáním. 

 

Cíle práce jsou formulovány sympaticky, ve formě testovatelných hypotéz. Čtvrtá z nich je sice 

zmatená, připisuji to ale jen záludnostem Wordu. U první zase chybí upřesnění. To, že si ptáci 

potravu na krmítku vybírají, asi není třeba dokazovat. Předložíme-li jim kupříkladu celé syrové 

brambory, nepochybně jimi pohrdnou.  

 

Metodika je popsána poměrně podrobně, nicméně v ní některé údaje postrádám. Na prvním místě 

bych uvedl přesný vzhled nabízené potravy. Jak byl dosažena shodná velikost jednotlivých druhů 

potravy v první sérii? Jednalo se o rozměry nebo o hmotnost? Jak lze z burských oříšků a vlašských 

ořechů vyrobit něco srovnatelného se slunečnicovým semínkem? Slunečnicová semínka byla, 

alespoň doufám, nabízena loupaná, pokud ne, jedná se o úplně jiný typ potravy než zbývající dva. 

Není mi jasné, jak byla krmítka potravou doplňována. Jen při pokusu? Během celého pokusného 

období? Nebo snad i nějakou dobu před ním? Zvolený postup nepochybně ovlivní nejen počet 

přilétajících ptáků ale i jejich rozložení v čase.  

K uspořádání pokusu bych měl také některé výhrady. Především se mi příliš nelíbí použitá 

krmítka. Podle mě měla být tak velká (nejméně 1x1 m), aby pokud možno potlačila mezidruhovou 

kompetici. Bez toho nelze rozhodnout zda jsou případné mezidruhové rozdíly způsobeny 

preferencemi jednotlivých druhů nebo vytvořením dominanční hierarchie mezi nimi. Pokusničení na 

třech lokalitách je z věcného hlediska určitě správné, vnáší však další variabilitu, která nebyla 

analyzována. Za nepříjemné bych považoval především to, že se lokality určitě liší kvalitativním i 

kvantitativním složením svých „avifaun“, což nepochybně ovlivní „kompetiční potenciál“ 

návštěvníků krmítka. Samostatnou kapitolu tvoří zvolená potrava. Je nepochybné, že se vedle 

nutriční hodnoty liší celou řadou dalších vlastností, především však vzhledem, který u burských 

oříšků a vlašských ořechů příliš neodpovídá standardním semenům. V každém případě se, snad 

s výjimku slunečnice, jedná o potravu pro většinu sledovaných druhů více méně neznámou. To 

pochopitelně musí ovlivnit jejich vztah k ní. Je proto škoda, že se autorka nepokusila porovnat 

preference jednoho druhu potravy s odlišnou velikostí, nejlépe asi vlašských ořechů. Alespoň jeden 



faktor mohl být obeznán s větší jistotou. Při této příležitosti mě napadá otázka, jak by měli ptáci 

podle autorky odhadovat u neznámé potravy její nutriční hodnotu?  

Shromážděný materiál (56 půlhodinových pokusů) není nijak ohromující, zvláště s ohledem 

na to, že zimní pokusničení není časově omezováno ani zdaleka tak nemilosrdně, jako libovolná 

práce v hnízdním období. Každopádně je materiál zcela nedostatečný vzhledem k množství 

testovaných vysvětlujících proměnných. Počet replikací dosahuje hodnoty dvě (první série pokusů) 

respektive tři (druhá a třetí série pokusů), celá statistická analýza má tedy přinejmenším pochybnou 

hodnotu. Poněkud mě překvapuje, že program Statistica neprotestoval. Bude to zřejmě způsobeno 

tím, že byl testován jen parciální efekt jednotlivých proměnných, což mimochodem není nikde 

uvedeno. Po formální stránce proti statistice nicméně nelze mít podstatnější námitky. Jen použití 

„repeated measures“ pro dopolední a odpolední kontroly je evidentně napadnutelné. Určitě se 

nejednalo o ptáky zcela identické ovšem ani o ptáky zcela odlišné. Problematika pseudreplikací je u 

krmítkových experimentů bohužel neřešitelná a o to více tedy vzrůstají nároky na materiál. 

Kapitola Výsledky je pojednána vcelku standardně. V grafech chybí sem tam nějaký popisek. 

S ohledem na počet replikací by mě nejvíce zajímalo, kterou rozptylovou charakteristiku ukazují. Ve 

snaze seznámit se s nejzajímavějšími výsledky čtenáře vysloveně ničí obrovské množství post hoc 

testů a hlavně jejich popis. Chtěl bych proto zdůraznit, že mezidruhové rozdíly jsou samy o sobě 

zcela nezajímavé, neboť odrážejí pouze rozdíly v početnosti. Význam má jen interakce druh x 

potrava, či přesněji řečeno jen některé z porovnávaných dvojic, na které by se měl komentář omezit. 

Jisté pochybnosti o provedení analýz ve mně vzbuzují vysoce průkazné post hoc testy při 

neprůkaznosti interakce jako takové (kapitola 2.1.1., počet příletů), moje statistické (ne)schopnosti 

mi nicméně brání protestovat důrazněji. Také použitý způsob testování výskytu agresivity podle mě 

nepřináší žádné užitečné informace. Počet napadených ptáků je ovlivněn především jejich výskytem 

na krmítku – toho, kdo nepřiletěl nelze bít. Bylo by tedy třeba nějak zohlednit „nabídku“ (tedy 

možnost výskytu agrese).  

V kapitole Diskuse autorce zřejmě došel dech (a hlavně asi čas). Je velmi krátká a obsahově 

zcela nedostatečná. Úplně chybí konfrontace s literaturou. Nejsem ovšem schopen prokázat, že je to 

výlučně autorčina vina. Udělal jsem si minirešerši na téma potravní preference ptáků v zimním 

období a moc úspěšný jsem nebyl. Zdaleka jsem ovšem nevyčerpal všechny možnosti včetně pátrání 

v nižších patrech literatury s využitím databáze „Zoological records“. Nicméně ani vlastní 

interpretace dosažených výsledků není v diskusi pojednána příliš oslnivě. Striktně se drží vytčených 

hypotéz a nesnaží se hledat alternativní vysvětlení. Například první odstavec na straně 45 by šel 

shrnout do konstatování, že zvonci za všech okolností upřednostňují slunečnici, což lze nejsnáze 

vysvětlit tím, že nejvíce odpovídá jejich přirozené potravě. Byl bych proto rád kdyby se autorka při 

obhajobě pokusila své výsledky komplexně (avšak stručně a přehledně) zhodnotit z hlediska 

následujících potenciálních vysvětlení – přirozená potrava, potravní specializace,  velikost potravy, 

mezidruhová kompetice. 

Mám-li vyslovit konečný soud nad předloženou prací, ocitám se v nemalých pochybnostech. 

Řešenou problematiku považuji za originální, potenciálně velmi zajímavou a vysloveně vhodnou 

jako téma pro diplomovou práci, byť vůči konkrétní podobě provedených experimentů lze mít 

podstatné výhrady. Hlavní problém však spatřuji v (ne)nasazení autorky. Ta se nepochybně naučila 

provádět a vyhodnocovat behaviorální experimenty, úsilí věnované shromáždění materiálu však mělo 

být větší. Získala i určité „literární“ povědomí o studované problematice, které ovšem nepostačovalo 

pro solidní interpretaci získaných výsledků. Pro konečný verdikt bych proto považoval za významné 

také stanovisko školitelky, zda a nakolik bylo v silách autorky výše uvedené nedostatky odstranit.   

 

Líchovy 23.5. 2010                                 Roman Fuchs  


