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Název práce: Jak nejlépe spočítat ptáky v tropickém deštném lese? 
 
 

Práce je literární rešeršíve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce je srovnat jednotlivé metodické přístupy ke kvantitativnímu výzkumu ptáků 
v tropickém lese. 
 
Cíle práce jsou hezky definovány čtivou formou v úvodu. Nicméně by byl vhodný i 
formálnější popis toho, co to znamená “spočítat ptáky”. Existuje celá škála toho, jak tyto 
kvantity podchytit; od prostého výčtu vyskytujících se druhů, přes frekvence výskytu, 
relativní početnost, absolutní hustoty až po absolutní početnost. Ke každému tomuto cíli 
se váže jiná metoda. V textu by mělo být explicitněji uvedeno, jaké z těchto cílů si klade 
ta která popisovaná metoda, tj. práce by mohla nejprve klasifikovat cíle odstupňované 
dle náročnosti a od nich přejít k jednotlivým metodám. 
Struktura (členění) práce: 
 
odpovídá požadavkům 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Student našel mnoho relevantních a zajímavých zdrojů. Občas se dopustí špatné citace 
a přílišného zobecňování, např. „Metoda bodového transektu je nejpoužívanější 
technika používaná ve studijích ptačích populací (Rosenstock et al. 2002, Diefenbach et 
al. 2003, Alldredge 2007)” – Rosenstock je relevantní a dokládá tvrzení, Diefenbach ale 
tvrdí opak a citace Alldredge se v tomto kontextu nezdá relevantní. Jindy se student 
vyjádřil tak nejednoznačně, že vůbec není jasné, jaký fakt z daného zdroje uvádí. Např.  
„Například nezachytila velké ptáky, vzácné druhy a podhodnotila četnost všech druhů. 
(Lynch 1989, Whitman et al. 1997)“. Co student myslí podhodnocenou „četností druhu”? 
Jedná se o podhodnocenou frekvenci výskytu jednotlivých druhů, nebo celkový nižší 
počet zjištěných druhů? Jinde zase uvádí tvrzení bez citace, např. „(bodová metoda) v 
porovnání s liniovou metodou má nižší efektivitu“. Někde jsou citace nedostatečné – 
např. v kapitole o mist-netting. V seznamu referencí chybí citace Mulva 2012. 
 
Nicméně tyto chyby nejsou pravidlem a velká většina kontrolovaných zdrojů je citována 
správně. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální stránka odpovídá požadavkům. Práce je dobře upravená a čtivá, zejména 
zpočátku. Nicméně student by měl pilovat logiku vyjadřování, volbu termínů a 
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srozumitelnost textu, např.:  
 
- “procentuální zastoupení bodů, kde byl druh zjištěn, ku celkovému počtu bodů.“ – 
logický nesmysl - procentuální znamená “per cent”, tj. je to vždy “ku stu” 
 
- „relativní druhová početnost je stanovována na základě frekvence výskytu druhu v 
jednotlivých seznamech“ – je dost podstatný rozdíl mezi relativní početností a frekvencí 
výskytu – viz otázky 
 
- str. 19, legenda k obr. 1: „Úsilím se míní celkové množství času stráveného přípravou 
bodu“ – co je „příprava bodu”? 
 
- abstrakt – neni jasne, co je „frekvence jednotlivych metod“  
 
- „výhodou metod založených na poslechu a pozorování je jejich rychlost“ 
 
- str. 11 - "Četnost používaných metod" - neni jasné, co je "četnost metody" - lépe by 
bylo mluvit o četnosti použití 
 
- str 8. "Primární výhoda této metody je hlavně rychlost a nízká náročnost" - není jasné, 
s čím je to srovnáváno, navíc pojem “rychlost metody” je opět nevhodný 
 
- „Další z nevýhod bodového transektu je také to, že výška ovlivňuje zvukovou či 
vizuální detekci“ – výška čeho? Je zřejmé až z dalšího textu. 
 
- str 18 „Na základě výše uvedených nedostatků se všeobecně doporučuje využití obou 
metod najednou“ – není jasné jakých “obou” se myslí, srovnáváno je více metod. 
 
Občas (zejména ke konci práce) se objevují drobnější gramatické či typografické chyby: 
 
- str 18 „tropického ptáků“ má být “ tropických ptáků” 
 
- str 18 tečka před citací „(Lynch 1989, Whitman et al. 1997)“ 
 
- str. 16 ve věte “ I přes všechny tyto nedostatky, je podle některých autorů možné ...“ se 
nepíše čárka, stejně tak ve větě „A právě díky citlivé reakci na tuto změnu, se ptáci 
hodí“ na str. 20 
 
- str. 18 - “než-li“ se píše bez pomlčky 
 
- občas mezera za závorkou - Alldredge 2007, str. 16 dole 
 
- v anglickem abstraktu jsou chyby: lokal, „compare“ misto „compares“, effectivness 
 
V tabulce 2 student uvádí „na základě jiných prací“ jako důvod, ale to není skutečný 
důvod – bylo by dobré hledat přímo v těchto zdrojích nebo neuvádět vůbec. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práce studenta začíná velmi čtivou formou. Hned zpočátku velmi příjemně překvapil 
dobrou volbou základních pramenů a metod, které se v oblasti kvantitativního výzkumu 
ptáků používají, a velmi příjemně překvapil citováním méně známé metody McKinnona, 
která však vznikla právě za tímto účelem – relativně nenáročný průzkum náročného 
prostředí tropického lesa. 
 
Práce však mohla být provedena analytičtěji – jasná definice cíle, klasifikace možných 
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variant a jim odpovídajících metod. Student dobře popsal metodu bodového a liniového 
transektu, kapitola o McKinnonovi je však již popsána velmi stručně a závažný 
nedostatek je v kapitole o hodinovém seznamu – studentovi úplně unikl princip této 
metody, který spočívá v rozdělení hodinového intervalu na 6 úseků po 10 minutách a 
přidělení příslušného skóre (viz citovaný Pomeroy a Dranzoa 1997). Student tyto dvě 
metody už ani nesrovnává s ostatními metodami (viz např středošk. práce Martina 
Těšického, Srovnání semikvantitativních metod používaných v ornitologii na středně 
velkém území, 2011) Tyto kapitoly v práci působí spíše “do počtu”, což je veliká škoda, 
neboť metody tohoto typu (kompletní seznamy druhů) jsou velmi relevantní, používané 
(viz např. BTO BirdTrack, WorldBirds.org, eBird.org, birds.cz) a oblíbené pro menší 
pracnost; přitom změny ve frekvencích zjištěných těmito metodami korelují se změnami 
početnosti zjištěnými sofistikovanějšími metodami. 
 
Naopak není jasné, proč je v práci kapitola Duetové zpěvy – je jasné, že tato 
problematika potřebuje svůj vlastní terénní výzkum, ale není vůbec vysvětleno, jak tato 
kapitola zapadá do celkové koncepce problému “jak spočítat ptáky v tropickém lese“ a 
proč by vůbec měla být v této práci.  
 
V kapitole o mist-netting student úplně opomíjí možnost sběru demografických údajů – 
hnízdní produktivita, přežívání, a biometrické údaje (viz např. pojem Constant Effort 
Sites nebo Constant Effort Mist-Netting) – což bývá často právě důvodem pro volbu 
těchto pracnějších metod. V tabulce 1. bych považoval za vhodné zmínit (formou 
nového sloupce) způsob výběru lokalit – zda se jedná volný (lokality volím sám kde se 
mi chce) či náhodný. Je pravda, že drtivá většina studií ani dnes tento problém vůbec 
nezmiňuje, protože z praktických důvodů volí volný výběr; avšak v metodické rešerši 
bych považoval za vhodné tento problém alespoň zmínit, a v případě nového výzkumu 
zvážit, zda nezvolit nějakou formu náhodného výběru: http://youtu.be/6DTsmZYx6BM 
 
Student nicméně prokázal, že je schopen se orientovat v odborné literatuře a správně ji 
citovat. Přesvědčil mě, že víceméně pochopil základ problematiky, měl by však věnovat 
větší pozornost vyjadřování a formální stránce projevu. Práce je celkově pojatá dobře 
(např. nápad s hlavní přehlednou tabulkou v práci je skvělý) a je v rámci požadavků 
zvládnutá, výše uvedené koncepční nedostatky jsou pak spíše doporučeními pro 
případný další studentův výzkum. Práci doporučuji k obhájení. 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponen ta:  
 
1. Co je to frekvence výskytu, co je relativní početnost a jaký je mezi tím rozdíl? Uveďte 
příklad druhu hojně se vyskytujícího v malé početnosti a naopak druhu méně hojně se 
vyskytujícího, ale ve větších počtech. 
 
2. Jakou metodu byste použil pro zimní sčítání vodních ptáků na řece Berounce a proč? 
 
3. Vyjmenujte jednotlivé metody popsané v práci a jaké výstupy (výčet vyskytujících se 
druhů, frekvence výskytu, relativní početnost, absolutní hustoty až po absolutní 
početnost) z nich lze vyhodnotit. 
 
 
Připomínky: 
 
- "Delší interval však výrazně zvyšuje pravděpodobnost registrace týchž jedinců" - z 
textu není jasné, jaký problém z toho vyplývá 
 
- Edwards et al 2013 - v tabulce 1 je chyba - na transektu je 12 bodů, nikoli 6 
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- "... který umožňuje získat přesnější hodnoty abundancí a denzit ptáků."  - naopak, 
nikoli přesnější, nýbrž správnější (rozdíl mezi přesností a správností je dost podstatný). 
Výsledek může být naopak méně přesný díky nepřesnosti zjištěné detektability. 
 
- str 16: “Největší výhodou metod založených na poslechu a pozorování je jejich rychlost 
a nízké náklady (Whitman et al. 1997, Derlindati a Caziani 2005, Alldredge et al. 2007).“ 
– co je „rychlost metody“? Navic toto není pravda, např. metoda mapování teritorií je 
audiovizuálí a je časově jedna z nejnáročnějších. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě nalukas.kratochvil@natur.cuni.cz(pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


