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Zimní období vytváří stálým ptákům mírného pásma specifické a náročné podmínky, které 

vedly k evoluci mnoha fyziologických, ekologických a v neposlední řadě i behaviorálních 

adaptací. Pestré strategie přežívání této nepříznivé etapy proto dlouhodobě přitahují zájem 

badatelů. S rozmachem zimního přikrmování v Evropě, zvláště pak ve Velké Británii, se 

v posledních letech výzkum začíná zaměřovat také na ptáky navštěvující krmítka, ať už ve 

snaze osvětlit vliv umělého zdroje potravy na populace ptáků v delším časovém horizontu, 

nebo experimentálně testovat hypotézy, týkající se jejich potravního chování v zimě.  

Dosud publikované práce se zaměřovaly především na rozložení příjmu potravy a tvorbu 

tukových zásob během dne, řešení dilematu risku hladovění a risku predace, či na vliv 

sociálního postavení na přístup k omezeným zdrojům potravy. Pozornost však nebyla 

věnována zkoumání potravních preferencí v těchto ztížených podmínkách. Otázky, zda                      

a podle jakých parametrů si ptáci potravu vybírají, byly proto výchozí ideou předkládané 

práce. Jako přirozeně související faktor se jevil predační tlak, který na ptáky v zimě dopadá 

výrazněji než po zbývající část roku, a který se zvláště uplatňuje na stálém místě 

shromažďování ptáků, jakým krmítko je. Vliv přítomnosti predátora na chování ptáků při 

sběru potravy byl proto doplňujícím studijním cílem práce.  

Bohužel v první sezóně výzkumu se Petře nepodařilo nashromáždit dostatek relevantních dat, 

protože z důvodu mírné zimy a vybraných druhů potravy (červi, burské ořechy) ptáci nejevili 

o krmítko zájem, ale i vlivem různých metodických nedokonalostí pilotních experimentů. Na 

tomto místě si dovoluji podotknout, že studie zaměřená přímo na potravní preference na 

krmítku v zimě dosud publikována nebyla, a proto byla předkládaná práce v tomto směru                

i metodicky průkopnická a o to pro autorku v terénu náročnější.  

Ve druhém roce však Petra plně prokázala schopnost provádět experimenty v terénu                           

a samostatně řešit mnohé technické a metodické problémy, získaná data poté zpracovat                           

a analyzovat. Její práce s literaturou a snaha o hlubší zamyšlení nad výpovědí získaných dat 

však mohla být intenzivnější. Nedostatečná konfrontace vlastních výsledků s již 

publikovanými se tak odrazila v příliš stručné diskusi. Na její obhajobu však musím zmínit, že 

množství publikací na studované téma je skutečně omezené. Škoda, že nevzala v úvahu např.         

i práce obecněji zaměřené na potravní preference, nikoliv výhradně spjaté se zimním 

obdobím. Protože jsem si vědoma i ztížených podmínek, ať už časových nebo osobních, za 

kterých náročná terénní práce vznikala, a zároveň oceňuji zájem o problematiku, vytrvalost              

a silnou vůli přes všechny překážky získat vlastní data, zhodnotit je a dojít k určitým novým 

poznatkům, doporučuji práci jednoznačně k obhajobě. Navrhuji známku dobře. 
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