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K posuzování této práce jsem se zprvu stavěl poněkud rezervovaně, neboť se rozhodně 
nepokládám za odborníka na ptačí zpěv a už vůbec ne na jeho prostorovou variabilitu či 
dialekty. Zhlédnutí úvodních kapitol však tyto pochyby zcela přemazalo mexickou vlnou 
nadšení nad tím, jak skvěle se dá skloubit získávání biologických dat a vynalézání zábavy pro 
přírodovědecky naladěnou veřejnost. Troufám si tvrdit, že projekt Nářečí českých strnadů 
(NČS), z něhož předložená práce vychází, představuje alespoň pro mě v tomto ohledu 
nejúspěšnější akci, která v poslední době v českém prostředí proběhla. Čím si mě projekt NČS 
vlastně získal? Zejména způsobem, jakým v něm ladí široká publicita, náročnost terénního 
sběru dat, jejich vědecká úroveň a především (toto zvláště podtrhuji) nenásilnost profesionální 
koordinace celé věci. Zde si dovolím udělat malou odbočku, aby auditorium získalo 
představu, o čem vlastně mluvím. 
 
Začátek odbočky 
Soužití amatérské a profesionální ornitologie není v prostředí současné české vědy radostné. 
V dobách minulých, kdy u nás ještě vědci nemuseli dělat vědu, to fungovalo tak, že 
profesionálové sedící na akademických pozicích prostě vymýšleli v rámci svého zaměstnání 
náplň práce pro členy ornitologické společnosti, kteří se jí ve svém volnu věnovali. Obě 
skupiny lidí to bavilo, výstupy byly publikovány v periodikách typu ornitologické Zprávy či 
Ptačí svět. Protože po vědcích nikdo nic jiného ani nechtěl, akademici byli spokojeni a 
dobrovolníci tím získávali perfektní zpětnou vazbu. Jakmile však profesionálové pocítili 
nutnost produkovat výsledky publikovatelné v kvalitnějších časopisech, začala jim být práce 
pro ornitologickou veřejnost na obtíž. Ukázalo se, že z dat od dobrovolníků se v drtivé většině 
případů nedá vytěžit nic, co by uspělo v soutěži o prostor v prestižních žurnálech – podklady 
pro kvalitní výsledky, bez nichž se neobejdou kvalitní publikace, zkrátka snáze poskytnou 
kvalitní vědci či studenti, ne amatéři. Projekty pro veřejnost tak dnes u nás představují hlavně 
samoúčelné sebepropagační akce, jejichž cílem je povzbudit zájem lidí o ptáky, ne něco 
nového zjistit. Když už se vědci k nějaké spolupráci s ornitologickou společností uvolí, činí 
tak s nevolí a skřípěním zubů, neb jim to prostě ubírá časoprostor pro smysluplnější bádání a 
výsledky spolupráce stejně nebudou valné. Samozřejmě jsou i výjimky, „naše“ sčítání 
hnízdních populací českých ptáků budiž jednou z nich, ale právě organizační stránka 
programu strádá, přehazujeme si to v rámci malého týmu mezi sebou jak pokakanou plenku a 
i mírný pokrok vpřed je vykoupen šulením úkolů, za něž nás naše mateřské instituce platí. 
Všechny popsané problémy jsou způsobené tím, že vědecké pozice vznikají jen na 
akademické půdě – až si budou moci zdejší ornitologické spolky dovolit zaměstnat vědecké 
profesionály podobně jako Švýcaři nebo Angličané, bude možné amatéry koordinovat lépe, 
radostněji a směrem k výstupům v dobrých časopisech, na něž naváže i převyprávění 
srozumitelnou formou pro dobrovolné spolupracovníky. 
Konec odbočky 
 
Proto jsem byl skutečně uchvácen, s jakou grácií dokázali autoři NČS všechnu tu obrovskou a 
nevděčnou dřinu spočívající v kočírování rozjíveného stáda amatérských ornitologů nebo 
dokonce i neornitologů přetavit až do podoby studentských prací. 
 Nyní již konečně ke kritickým poznámkám vůči předložené práci. (Pochvalné 
poznámky kvůli nedostatku prostoru vynechávám – spolkla je meditace o občanské vědě 
v naší ornitologii. Autorka se v tomto ohledu musí spokojit se skutečností, že byla duší týmu 
mnou opěvovaného NČS.) Asi hlavní výtka směřuje k určité povrchnosti celé práce, již podle 
mého názoru bylo lze předejít. Nyní se diplomka odehrává ve dvou rovinách: biologické 
(výsledky nářečí strnadů) a sociologické (výsledky práce s veřejností), přičemž ani jedna není 



zhodnocena dostatečně detailně. Z mého pohledu by tedy bylo produktivnější zaměřit práci 
buď jedním, či druhým směrem a tento prozkoumat do větší hloubky. 
 Po biologické stránce mi chybí bližší vysvětlení hypotéz vzniku dialektů u ptáků 
(např. u první hypotézy sociálních interakcí bych potřeboval ozřejmit, v čem cizí samec 
představuje větší hrozbu než pták místní; podobně hypotéza vedlejšího produktu je pojednána 
v tak obecné rovině, že si pod ní můžeme představit prakticky cokoliv) a zejména jejich 
kritické zhodnocení – jak obecné, tak ve vztahu ke studovanému systému. Např. bych tipoval, 
že hypotéza adaptace na jisté prostředí asi strnadí dialekty vysvětlovat moc dobře nebude, 
naopak hypotéza genetické adaptace mi připadá nejpřesvědčivější, ale potvrzení či vyvrácení 
této domněnky bych rád slyšel od autorky práce. 
 Čekal jsem, že bude lépe vysvětlena distribuce dialektů a její příčiny. Např. se 
dočteme, že členitost Dánska do mnoha ostrovů by mohla mít na prostorový pattern dialektů 
vliv. To ale přeci není tak obtížné zjistit, když se podíváme, do jaké míry kopíruje rozšíření 
dialektů polohu ostrovů. Je tam tedy něco vidět? Pro výsledky z České republiky nenajdeme 
v práci ani náznak zamyšlení nad nějakými prostorovými či biotopovými souvislostmi, přitom 
tyto věci by si zasloužili alespoň předběžnou analýzu (např. jednoduchou korelaci mezi 
množstvím dialektů ve čtverci a jeho biotopovou pestrostí, ale daly by se vymyslet i další), 
která by vyřadila ty nejméně pravděpodobné hypotézy (např. vůbec nevěřím na omezující vliv 
fragmentace prostředí pro síření dialektů, který je zmíněn v Diskusi, protože právě na 
mozaikovité prostředí je strnad svým výskytem vázán). Je fakt, že pohled na mapu dialektů 
nenabízí žádného zjevného kandidáta, který by zachycený vzor mohl způsobovat, na druhou 
stranu severní zelení Sudeťáci zjevně zpívají jinak než žlutí strnadi z Vysočiny, o čemž by se 
už dalo všelijak spekulovat. Zamyslet by se šlo i nad tím, jak vlastně proces tvorby místních 
nářečí probíhá a třeba jaké vlastnosti samotných samců při něm mohou hrát roli. 
 Alternativně mohla být důkladněji rozvedena část zaměřená na občanskou vědu, 
kdyby se autorka rozhodla věnovat jenom jí. Zde opět najdeme seskupení popisných 
výsledků, k nimž bohužel chybí hlubší analýzy i interpretační rámec. Nejvíce mi zde schází 
pojmenování cíle, kterého chtěl sociologický průzkum dosáhnout – podle mě by bylo 
užitečné, kdyby se jím zjistilo, co spolupracovníky k účasti na podobných projektech nejvíce 
motivuje, jaké skupiny lidí NČS oslovil a jaké nikoliv a co si od zapojení dobrovolníci slibují. 
Odpovědi na tyto otázky najdeme v práci pouze částečné: pro zhodnocení míry zapojení 
různých skupin obyvatelstva schází průzkum na kontrolním vzorku, ať už „běžné populace“ 
spoluobčanů či těch členů České společnosti ornitologické, kteří se nezapojili. Dotazy na 
motivaci k účasti a efektivitě různých druhů zpětné vazby od organizátorů projektu nebyly 
pokládány/hodnoceny vůbec. Něco takového by pomohlo odhalit, jak podobné projekty 
organizovat lépe, resp. jak se co nejvíce poučit z obrovského úspěchu NČS. To by 
z předložené diplomky udělalo skutečně zásadní studii. 
 Po formální stránce je práce hezká, překlepů a chyb jsem objevil málo, pouze mi 
dělalo problémy zorientovat se v některých pojmech. Jako první příklad vyberme 
„makro(mikro)dialektovou“ a „makro(mikro)geografickou variabilitu“. Jde o synonyma? 
Makrogeografická variabilita je, jak čteme na první straně, definována geografickou bariérou. 
Makrodialektovou hranici ve strnadím zpěvu zase prý najdeme zhruba podél osy Děčín-České 
Budějovice (anebo spíše v západních Čechách, kde se dotýkají čtverečky a kolečka? není 
mimochodem zřejmé, zda jde o stejnou nebo jinou hranici), fyzickou bariéru tam však ani 
s největší fantazií nevidím. Může mi to autorka nějak ujasnit? Dále pojem „efektivita“ ve 
smyslu podílu použitelných nahrávek mi nepřipadá zvolený příliš vhodně – spíš bych to 
nazval „kvalita“, protože spolupracovník poskytnuvší jedinou nahrávku efektivitu projektu 
příliš nezlepší, i kdyby na ni zpěv zaznamenal úplně dokonale. Poslední formální výtka: 
srovnání množství nahraných bodů členy a nečleny ČSO na obr. 31 mělo být přepočteno na 
osobu, bez toho je graf příliš ovlivněn počtem jedinců v každé ze skupin. 



 Přes všechny kritické připomínky hodnotím předloženou práci velmi kladně. Jde o 
pěkně napsanou diplomku, která vyrostla na skutečně mimořádném úsilí a poskytla zajímavá 
data, jenom jejich zhodnocení mohlo být důkladnější. Práci proto doporučuji k přijetí. 
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