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Autorka předložila zajímavou práci zabývající se detailní analýzou hnízdního parazitizmu u poláka 

velkého, který studovala pomocí proteinového fingerprintingu.  Na základě získaného souboru dat 

popisuje frekvenci parazitizmu u dvou populací  sledovaného druhu a dále analyzuje vliv vybraných 

faktorů na míru jeho frekvence. K naplnění cílů, které si autorka v této práci vytyčila se jí podařilo 

nashromáždit dostatečné množství vzorků. Při jejich zpracování prokázala schopnost jak terénní tak i 

laboratorní práce, jejíž zvládnutí považuji za největší klad této studie. Analýza maternity je ve studiu 

hnízdního parazitizmu relativně stále ještě novinkou a chtěla bych vyzdvihnout, že autorka (a její 

školitel) jsou pravděpodobně u nás jediní, kdo tuto metodu rutině ovládá. 

Předložená práce obsahuje 56 stran textu a seznam literatury zahrnuje 85 odkazů. Jedná se tedy o 

spis standardního rozsahu. K formální stránce spisu mám dvě drobné výtky a to místy snad až 

přehnanou stručnost, která byla mnohdy na úkor srozumitelnosti (metodika,výsledky) a přesnosti 

textu (abstrakt).  Druhou věcí je autorčin pojem parazitické hnízdo. Parazitická může být samice, 

vejce nebo mládě, ale ne hnízdo! Pojem parazitické hnízdo ve mně v průběhu čtení práce neustále 

budil dojem zákeřné hnízdní kotlinky, která se pohybuje po lokalitě a podle trousí svůj obsah do 

jiných hnízd.  

Závěrem lze konstatovat, že předložená práce představuje v rámci dané problematiky zcela 
standardní spis, nepochybně nebudou problémy s publikací výsledků a lze ji proto bez  váhání 
doporučit k obhajobě.  

 
Dotazy a připomínky jsem omezila pouze na Metodiku a Výsledky: 
 
Metodika  
 

 Vejce bylo považováno za parazitické na základě odlišnosti v 1 a více proužcích. V kolika 
proužcích se průměrně liší parazitické vejce? Jaká je distribuce těchto hodnot ? Např. liší 
se nejvíce vajec právě jedním proužkem 

 Mezi samicemi existuje značná variabilita v patternu proužků. Mají příbuzné samice 
podobnější pattern proužků než nepříbuzné ? Jak je tento proteinový fingerprint druhově 
specifický ?  Lze rozeznat mezidruhového parazita? V tomto případě lze rozeznat např 
vejce poláka velkého od chocholačky ? 

  Datum započetí snůšky -  datum započetí snůšky autorka odhadovala tak, že od data 
nalezení hnízda odečetla počet dní podle počtu vajec, která byla nalezena v inkubované 
snůšce …. Byl odečítán počet všech vajec ve snůšce nebo jen těch domácích?  V případě 
parazitované snůšky by mohlo dojít k velmi zkreslenému odhadu. 

 jak byl definován počátek a konec hnízdní sezony ? 

 hnízdní hustota – autorka uvádí, že měřila rozlohu vhodného hnízdního prostředí pro poláka 
velkého pomocí programu Image Tool (z jakého podkladu?) , co všechno bylo do výpočtu 
hnízdní hustoty zahrnuto ? Není jasné zda opravdu všechno prostředí, které je vhodné pro 
poláka velkého, tzn. břeh rybníka (pás určité šířky), litorální vegetace, ostrovy nebo jen to, co 
bylo na dané lokalitě prohledáno Třeboňsko – břehy, ostrovy , Poodří – pouze ostrovy. 

 
 
Výsledky 



 

 V případě obou sledovaných populací poláka velkého byla zjištěna vysoká míra parazitizmu. 
Ale frekvence parazitizmu byla v případě obou populací stanovena na základě dat získaných 
převážně z hnízd nalezených na ostrovech, proto lze předpokládat, že výsledek bude 
nadhodnocen. 
Jaký byl poměr hnízd nalezených na ostrovech vůči těm nalezeným na břehu případně 
v litorálu? 

 Byly do analýz frekvence parazitizmu zahrnuty pouze kompletní snůšky?  (Třeboňsko n=47, 
Poodří n = 42) 

 v roce 2004 se velikost vajec na Třeboňsku signifikantně lišila od ostatních roků. Jakým 
způsobem ? Byla vejce menší či větší? Čím to mohlo být způsobeno? V diskuzi není 
zmínka. 

 Analýza hnízdní hustoty – není zřejmé, zda byla do „Třeboňských“ analýz (mezi rybníky a 
lety) zahrnuta i hnízda nalezená mimo ostrovy (o kterých se píše v metodice) nebo pouze 
hnízda nalezená na ostrovech jak vyplývá z Tab. 17.  
V Tab.1 je jako vhodné hnízdní prostředí pro poláka velkého uvedeno 10 ostrovů na 
Vlkovském ryb. a 2 na ryb. Krajina, zatímco v Tab.17 už jich je pro každý rok uvedena 
pouze část, která se navíc ani mezi jednotlivými roky neshoduje. Znamená to, že některé 
ostrovy nebyly prohledávány, že na nich nebyla nalezena hnízda, nebo ještě něco jiného?  
Jsou tato data vůbec srovnatelná?   Postrádám detailnější informace jaká data vlastně do 
ananlýz vstupují. Taktéž pro Poodří. 
 
 

 460  počet vajec ve snůšce kolísal od 2 do 20. Lze dvě vejce považovat za snůšku ? Samice 
tyto dvě vejce v hnízdě inkubovala? 

 481-482   frekvence parazitických vajec se v průběhu let lišila – nemůže být tato skutečnost 
ovlivněna malým n v roce 2006? Proč se vůbec  tento rok tak odlišoval od předchozích dvou? 

 506    (obr.8) 2004-2005 jedná se o překlep, nebo analýza měla být dělána pouze pro tyto 
roky ? Pak neodpovídá n=41, to odpovídá všem třem rokům dohromady. 

 529  Uvedený počet vajec (415) neodpovídá počtu uvedenému v Tab. 11 (416) 

 537  V práci se všechny provedené analýzy opakují jak pro Třeboňsko tak i pro Poodří, zde 
tedy postrádám analýzu změny velikosti snůšky v průběhu tří sledovaných sezon. 

 536-541   Průměrná velikost snůšky (včetně parazitických) je 9.95 (od 7 do 16 vajec) a 
počet parazitických vajec v jednom hnízdě se pohyboval od 1 do 16. To znamená, že 
jedno hnízdo obsahovalo pouze 16 parazitických vajec ?? Jak byla odlišena od domnělých 
domácích, která nebyla přítomna ?? 

 549-551 Analýza rozdílu v celkové velikosti snůšky mezi parazitovanými (n=39) a 
neparazitovanými hnízdy, kde n=pouze 3 mi připadá skoro až zbytečná  

 706    (Obr.29) proč graf začíná na -5ti vejcích ?? není tak obtížné představit si nulu … 
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