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Diplomová práce Markéty Ticháčkové v rozsahu 57 stran se zabývá ekologií a především vývojem 

populace jeřába popelavého na území České republiky. Markéta Ticháčková patří k dnes již poměrně 

vzácné skupině studentů, kteří přišli (zahájili studium) na Přírodovědecké fakultě UK s jasnou 

představou o tématu, jímž se chtějí ve svém diplomové práci zabývat. Počátkem roku 2009 jsme se 

s diplomantkou domluvili na zadání DP zabývající se mimo jiné i šířením jeřába popelavého v rámci 

ČR. Můj zájem o vedení této práce zaměřené na expandující ptačí druh souvisel i s dlouhodobým 

zaměřením mojí výzkumné činnosti na problematiku velkoplošných změn početnosti ptačích druhů. 

Od počátku mi bylo jasné, že Markéta Ticháčková problematice jeřába popelavého rozumí a dokáže 

pracovat do značné míry samostatně. Nicméně vysoká míra samostatnosti autorky mne později 

poněkud překvapila. Nebylo mojí chybou, že naše konzultace o postupu diplomové práce probíhaly 

v minimální míře a předložená práce je především výsledkem samostatné tvůrčí činnosti autorky.  

Mohu si dovolit proto kriticky okomentovat a zhodnotit některé aspekty předložené práce, z nichž 

některé byly předmětem mých doporučení, která jsem autorce již dříve adresoval v době zpracovávání 

diplomové práce. 

• Mrzí mne především omezení habitatových analýz pouze na prokázaná hnízdění bez 

diferenciace pravidelně a nepravidelně obsazovaných hnízdních lokalit.  

• Jakkoliv považuji využití databáze krajinného pokryvu CORINE land cover za správné, 

postrádám zde zahrnutí geografických proměnných, ať již jde o zeměpisné souřadnice nebo 

ještě lépe i zahrnutí prostorové autokorelace (Moran’s I criterion of global autocorrelation).  

• Za nesprávné považuji uvedení u jednotlivých výsledků logistické regrese pouze pomocí 

hodnost statistické významnosti (viz např. kap. 3.4.1. a 3.4.2.).  

• Cíle práce by si jistě zasloužily bližší rozvedení, a to zejména při definování otázek a hypotéz 

týkajících se analýzy vlivu prostředí.  

• Různé formální a stylistické nedostatky v textu (včetně anglického abstraktu) pak lze snad 

vysvětlit časovou tísní ve finální fázi dokončování práce. 

• Jakkoliv je v práci, zejména v úvodu a diskusi, využita odpovídající evropská literatura o jeřábu 

popelavém, určitě by bylo vhodné diskutovat šíření tohoto druhu v možných souvislostech 

s populačními změnami jiných druhů ptáků vázaných na mokřadní biotopy či na otevřenou 

krajinu. 



 

Podrobnější kritické zhodnocení pak ponechávám plně na oponentovi.  

Jakkoliv moje předchozí vyjádření zahrnulo některé nedostatky předložené práce,  považuji za 

podstatné a důležité vyzdvihnutí skutečnosti, že Markéta Ticháčková prokázala schopnost extrakce 

velkého množství údajů o vzniku a následném vývoji hnízdní populace jeřába popelavého, i výskytu 

protahujících ptáků tohoto druhu na území České republiky. Tyto údaje dokázala samostatně 

vyhodnotit, jak při analýze populačního vývoje, tak i při analýzách preference prostředí. Po určitých 

úpravách a zdokonaleních (viz např. moje již míněné připomínky, či připomínky oponenta), považuji 

výsledky této práce publikovatelné např. v časopise Sylvia (zahrnutého do databáze SCOPUS), čímž se 

mohou stát dostupné pro naši i zahraniční odbornou veřejnost. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že Markéta Ticháčková zvládla poměrně náročnou přípravu vstupních dat, 

seznámila se s dostupnou literaturou, statistickými metodami a finálně prokázala i neobvyklou dávku 

samostatnosti při zpracování a interpretaci výsledků. Její práci tedy mohu doporučit k obhajobě. 

 

V Libčicích nad Vltavou dne 2.6.2013 
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