
oponentský posudek na diplomovou práci lreny Tiché ,,Vliv predátora na ostražitost sýkor
navštěvujících krmítko"

lrena Tichá se ve své práci snažítestovat nebezpečnost různých typů atrap predátora vůči dvěma

druhům sýkor v zimním období. Experimentální uspořádáníse pojí k uměle vytvořeným zásobám
potravy, které hejnka sýkor atrahujía je tak možné relativně snadno nasbírat dostatek materiálu

k testovaným hypotézám.
Hned na úvod posudku musím říci,že práce ve mě nevyvolala nějaké obzvláštnínadšení' Je

zcela zřejmé, že lrena odvedla opravdu hodně práce v terénu i při zpracovánídat, celkový dojem je

ovšem velmi rozpačitý. Jinými slovy, úroveň Vlastního sepsání práce je slabá. Pokud bych měl text

charakterizovat jedním slovem, asi bych volil označení ,,naivní" ' To asi nejlépe vystihuje přístup

diplomantky ke studovaným problémům i úrovni Wjadřování a zároveň přetrváváníjistého typu

nedotčenosti vědeckým uvažováním.
Hned úvod práce dává jasný signál, že autorka si dosud neosvojila pokročile.!šístylizování

vědeckého textu a čtenář je po chvílivystaven dilematu, zda se mnoha formulacím smát, nebo nad

nimi vzlykat' Smát se z toho důvodu, že formu|ace opravdu zhusta vtipné jsou, zároveň jsem se ale

nemohl vyhnout politováním nad tím, že studenti pátého ročníku PřF UK v Praze dosild nepochopi|i

některé úplně bazální principy vědeckého vyjadřování'
Dovolte mi, abych zde citoval několik příkladů, a zároveň dodávám, Že se nejedná o žádné

výjimky, nýbrž že práce je podobnými formulacemi doslova prošpikována. Vybírám v podstatě

namátkově.
První strana úvodu: ,,Současný stav studia ostražitosti by se dal označit jako zmatek. ... Problematické
pravděpodobně bude ito, že se snáze pub|ikují práce, kde se hypotézy potvrdí, nebo ty, kdy máme

k dispozici alespoň,,little evidence" o vyřčené hypotéze. Prací, které přinesly,,no evidence" o

ostražitosti je jako šafránu.
Str. 14. ,,Sýkory' které dostaly nasekané červy, odlétají rychleji než ty, které rnusely ,,zápaslt" s živými

červy."
Nebo -,,Sýkory koňadry se vybarvily jako nejméně tolerantní druh." Mortalitu pak označuješ jako

,,ztrátu na životech" (str. 6 dole).
opravdovým skvostem je potom metodická kapitola nesoucínázev Specifika a nevýhody práce

v terénu, zejména v městské zeleni. Doufám, že nemusím zdůrazňovat, že tato kapitola opravdu
nemá v DP co pohledávat.

Abych se ale vrátil k obsahové stránce diplomové práce' Úvod velrrri obsáhle {tedy z různých

stran) popisuje jevy spojené s ostražitým chováním' Nevýhodou zvoleného přístupu ovšenn pod!e

mého názoru je, že jednotlivé kapitoly jsou velmi povrchní. V takovéto šíři témat zkrátka nelze

uspokojivě postihnout relevantníliteraturu a dostat se tak k sloŽitějším úvahám čishrnout skutečnou

míru současnéhostavu poznánístudovaných mechanismů. U některých kapitolrni pakúpině unikio, o

čem měly být. Tou je např. kapitola t.2. 7. Nepřímé riziko predace - vzhledem k tomti, že nikde

nedefinuješ, co je pod tímto pojmem myšleno, opravdu nevím, co mělo být smyslern této kapitoly.

Za mnohem závažnější ovšem povaŽuji problém, že z práce vlastně není zřejrné, co přesně a pr'oč byio

testováno. Z hypotéz totiŽ tak, jakjsou postaveny, vyplývá, že vám šlo pouze o to zjistit, zda

přítomnost predátora u krmítka nějakým způsobem změní chovánísýkorek. A tomu jednoduše

nevěřím. Hypotézy jsou sice po formálnístránce vyřčeny správně (tedy jdou testovat), ale .!inak jsou

vlastně zbytečné. Já se s podobným způsobem formulování hypotéz nikdy nesmířím. A dále

souvisejícívěc - nějak si říkám, že vám nešlo o zmíněné testování toho, zda predátor mění chování,

ale o to, které klíčové znaky predátora ke změně chování povedou - proto byly ostatně použity

poloviny krahujce (horní- zde vtipně nazývána poprsí _ a dolní polovina). To je dost podstatný rozdíil

Jenže o rozpoznávání nenív úvodu, ani hypotézách ani slovo. V cílech práce je sice zmíněno, že si

poloviny krahujce pouŽívala, jenže z úvodu opravdu nijak nevyplývá proč! A k tornu musírn dodat, že

z úvodu ani cílů práce neníjasné, proč si testovala reakce obou druhů sýkor a jaké se ke srovnání pojí

hypotézy'



/
K metodice si dovolím pár oznámek. Především, nenítu jediné slovo o použitých atrapách.

Nebýt fotografiív příloze, čtenář nemá šanci pochopit, s jakými atrapanni si pracovala. označení typu

,,occludded horní půlka" je opravdu strašné a navíc velmi zavádějící. Naopak, informace typu

,,Analýza probíhala na počítači" nebo že sivideozáznamy analyzovala během léta a podzimu opravdu

nejsou podstatné' Dále - nepracovala si s 54.574 ptáky, ale záznamy ptáků ! To je dost podstatný

rozdíl. Chybí mi informace o tom, co jsou kategorie počet ptáků 1-199 a 200+, tedv velikost hejna,

počet ptáků přilétnuvších za nějakou jednotku času? A k metodice ještě jeden dotaz _ nepochopil
jsem, proč si před zahájením pokusu dávala na krmítko sekané ořechy? Jasně, aby sýkory na krmítktl

setrvaly déle - ale proč?
K výsledkům nemám mnoho připomínek, jsou relativně srozumitelné. Snad jen Že v kapitole

3.1. chybístatistické testovánía defaultové grafy ze statistiky jsou příšerné. Minimálně z prací, které

si během zpracovávání DP přečetla, si mohla pochopit, že popisky grafů a tabuiek rnusí být

samovysvětlující. Co si má člověk, který si před tím nepřečte celý text představit pod tír'n, co znamená

,,lnterakce sčítací krmítko s alternativním krmítkem"?
Diskuse DP je překvapivě krátká, nicméně je poměrně čitelná a snad i srozumiteiná.

Vzhledem ke stavu současného poznáníantipredačního chování a konkrétně i ostražitosti mě ale

udivuje, Že v celých dlouhých pasážích se stahuješ do svého uzavřeného světa a diskutuješ pouze

sama se sebou. Ve zbylém textu si pak stěžuješ, že v podstatě nikdo dosud nestudoval ostraŽitost u

sýkor. A proč by měl? Proč se mermomocísnažíš konfrontovat svoje výsledky pouze S pracemi na

sýkorách? Dále, ani zde jsem se nedočetl nic o hypotézách o mezidruhových rozdíiech v chování
koňadry a modřinky, navíc opakuješ výsledky a chybí interpretace. škoda.

V druhém odstavci na str' 47 si mě ale opět rozveselila, protože zde stojí,,Hypotéza více očí
víc vidí byla prokázána u řady ptačích druhů zejména z řad brodivých, konkrétně u jespáka obecného,
jespáka srostloprstého a vodouše rudonohého.''" Rovněž mě pobavil Tvůj povzdech nad tím, Že na

krmítko s predátorem létalo málo ptáků (Kap. 4.3.). Čtenáře tyto vtipné vsuvky vskutku udržují

bdělého.

Svoje hlavnídotazy bych rád směřoval k již zmiňovaným cílům práce a hypotézám.

Na závěr konstatuji, že předložená diplomová práce, přestože má opravdu hodně nedostatků, je

obhajitelná na PřF UK v Praze.

V Příbrami 11. září2ot1'

RNDr. ondřej Sedláček, Ph.D.


