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Markéta Ticháčková bezesporu patří ke studentům srdcařům. Nadšení takových studentů pro 
určitou taxonomickou skupinu nebo jediný druh s sebou nese jasná pozitiva, přináší ovšem i 
řadu omezení. V předložené diplomové práci se odrazilo obojí. Především, z textu je zřejmé, 
že Markéta má jeřáby opravdu ráda a snažila se o nich něco zjistit z nefalšovaného zájmu. Jev 
pro mě určitě dnes už poměrně vzácný. Snaha za každou cenu se držet milovaného taxonu 
však často přináší i řadu nesnází. Nejčastějším problémem je, že daný druh ve 
středoevropských podmínkách v podstatě nejde pořádně studovat a tudíž o něm nelze nic 
zajímavého zjistit. To se, myslím, do určité míry potvrdilo i v případě jeřábů. Musím ale říci, 
že Markéta se snažila v duchu „making the best of a bad job“ srdnatě vypořádat 
s heterogenními daty a vydobýt z nich co se dalo. Na práci tak lze ocenit především 
nashromáždění všech dostupných dat o jeřábech z našeho území a shrnutí základních 
informací o jejich šíření a výběru hnízdního prostředí v rámci ČR. Pro mě tedy nezjistila nic 
překvapivého, ale práce je cenná právě pro svoji celistvost a rigoróznější shrnutí patrných 
jevů a změn, které v případě jeřábů pozorujeme.    

Zmíněná celistvost však zároveň paradoxně představuje největší slabinu práce. Čtenář, 
pokud práci čte logicky od začátku, dlouho neví o čem práce vlastně je a k čemu směřuje. 
Název práce je velice povšechní a mnoho nenapoví. Úvod je neuspořádaný, dvě třetiny 
informací (např. celé kapitoly o rozšíření jednotlivých poddruhů apod.) jsou v podstatě 
zbytečné a navíc odvádí pozornost od cílů práce. Ty jsou pak formulovány velmi obecně a ani 
jejich nastudování stále nedávají čtenáři možnost se jasně zorientovat v tom, co vlastně chtěla 
autorka konkrétně zjistit. Ještě v začátku metodiky jsem tak tápal a kladl si otázky typu – proč 
se zde píše o databázi, na základě jakých dat budou činěny analýzy, co vlastně bude 
testováno? Tohle je opravdu chyba a navozuje dojem, že ani autorka nemá v těchto 
základních věcech jasno. Formulace jasných, konkrétních cílů práce, hypotéz či predikcí 
opravdu pomáhá k nasměrování celého textu a ujasnění koncepce linie diplomky nebo článku.  

Jasným příkladem toho, jak užitečné je důkladně přemýšlet o tom co chci zjistit, je 
výběr environmentálních prostředí pro analýzu preference prostředí jeřába na úrovni 
mapovacích čtverců. Autorka nejprve sesypává na hromadu klimatické proměnné a biotopové 
proměnné, aby následně zjistila, že jsou všelijak prokorelované a zdánlivě sofistikovaně se 
snaží vyloučit z analýz ty proměnné, které považuje za méně důležité. Tedy že např. teplota a 
srážky vlastně nějak souvisí s nadmořskou výškou a že na horách je méně polí, což je důležitý 
parametr pro rozšíření jeřába. Nebylo by lepší si na začátku opravdu ujasnit, zda některé 
proměnné nejsou vlastně jeřábovi putna? Mimochodem, výběr proměnných na základě 
korelací není úplně košer, stejně vnáší značnou míru subjektivity, která proměnná je vlastně 
důležitější a která je zástupná. Ano, modely opravdu nemají rády silně korelované proměnné 
(lépe už jsou na tom třeba regresní stromy), ale především z důvodu, že upřednostní jednu 
z nich a druhou upozadí. Nedávají ale odpověď na to, zda jimi vybraná proměnná je ta 
důležitější. Dobrým řešením je dle mého názoru použití skórů jednotlivých os z PCA pro dané 
čtverce, což je proměnná opravdu nezávislá a dává možnost komplexnějších interpretací. 
Např. že jeřábi upřednostňují čtverce, kde je dostatek polí a méně lesů, což je zároveň častěji 
v nižších nadmořských výškách apod..  

Výsledková část pak na více místech působí poněkud násilně a dojmem, že autorka se 
mermomocí snaží sofistikovaněji dokázat úplně jednoduché věci. Příkladem je přepočet počtu 
hnízdících párů na hnízdní hustoty. Tabulka 2 tak vlastně znamená, že na Českolipsku se 
zvýšil počet párů ze dvou na tři nebo čtyři, na Chebsku pořád hnízdí jediný pár. To je celé. 
Navíc, zvolená jednotka, tedy jeden čtverec, je pro výpočet hustot špatná. Přesněji příliš malá, 
vezmeme-li v úvahu, že nárůst početnosti hnízdních párů jeřábů je daný hlavně nárůstem 



počtu čtverců, v kterých zahnízdil, nikoliv nárůstem počtu párů ve stávajících čtvercích (to 
vyplývá z Obr. 5). Přehlednost výsledků pak zhoršují i některé formální záležitosti – např. z 
Obr. 11 vyplývá, že od dubna do července uplyne 8 měsíců.  

Diskuse je vedena poměrně poctivě, možná bych vytkl lepší práci s literaturou. Pohled 
do Web of Science dává tušit, že o jeřábech se toho ví více než je v práci prezentováno. 
Potěšil mně jasně formulovaný závěr, zjištění, byť poměrně jednoduchá, jsou prezentována 
velmi srozumitelnou formou.  
 
Prosím o zodpovězení následujících otázek: 

1. Mohla bys mi prosím lépe vysvětlit logiku výběru proměnných z PCA?  - viz 
metodika na str. 18 a poněkud nekorespondující části ve výsledcích – str. 20 a 21? 
Napadají Tě nějaké další proměnné, které by mohly výskyt jeřába ve středoevropské 
krajině vysvětlovat? 

2. Jak si vysvětluješ ambivalentní výsledek v případě polí – v různých analýzách vychází 
jejich negativní (počet párů) a pozitivní vliv (obsazenost kvadrátů)? 

3. Nepochopil jsem úplně analýzy týkající se struktury pozorování jeřábů v letu a na 
zemi. Co měla analýza odhalit? 

 
Práci doporučuji k obhajobě, její konečné ohodnocení si ponechám na obhajobu.  
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