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Předložená diplomová práce Terezy Kejzlarové se zabývá fenoménem hnízdní fidelity. Tento jev byl zřejmě 

znám od pradávna. Již pravěcí lovci patrně využívali tendence jednotlivých ptáků vracet se každoročně na své 

hnízdiště. Také v ornitologické a ekologické literatuře najdeme řadu prací zabývajících se fenoménem hnízdní 

fidelity i zhodnocením faktorů, které ji ovlivňují. Často zjišťovaným jevem je zejména tendence úspěšně 

hnízdících ptáků vracet se na místa svého předchozího reprodukčního úspěchu.  

Smyslem nyní obhajované diplomové práce tedy nebylo zopakovat předchozí studie, ale naopak zjistit 

jaký vliv má návrat na hnízdiště na následnou reprodukci. Tedy zjistit, zda jedinec vracející se na místo 

předchozího hnízdění dokáže svůj předchozí reprodukční úspěch zopakovat nebo zda dokonce dokáže využít 

lokálních zkušeností ke zvýšení reprodukčního úspěchu. Sledovanými či modelovými druhy byly potápivé 

kachny, tedy polák velký a polák chocholačka, které v posledních zhruba 150 letech prodělal na evropském 

kontinentě neobvyklou expansi, kterou je možno dokládat i z území České republiky. Při této expansi se oba 

druhy museli vyrovnávat s časovou i prostorovou variabilitou hnízdních podmínek a schopnost adaptace na tuto 

variabilitu určitě sehrála pozitivní vliv při šíření obou druhů. V posledních zhruba 30 letech se však početnost 

obou těchto druhů začala výrazně snižovat, přičemž tento „negativní“ trend pokles opět mohl odrážet schopnost 

adaptace na variabilní hnízdní podmínky. 

Tereza Kejzlarová ve své diplomové práci navázala na bakalářskou práci „Hnízdní fidelita u 

vrubozobých ptáků“, obhájenou v roce 2010, v níž shrnula dosavadní poznatky k dané problematice. Již při 

zpracování bakalářské práce a zejména v následujících letech se pak zapojila do sběru dat v terénu, zahrnujícího 

sčítání vodních ptáků, odečítání individuálně značených samic kachen, vyhledávání hnízd, jejich následné 

kontroly a v neposlední řadě i odchyty kachen, jejich značení a následné sledování. Dále pak výrazně přispěla i ke 

komputerizaci získaných dat, jejichž analýza pak byla základem nyní předkládané diplomové práce. 

 Diplomantka takto zvládla poměrně komplikovanou extrakci a kritickou revizi dat a jejich následnou 

analýzu a interpretaci. Kritické posouzení předkládané práce plně ponechávám na oponentovi. 

 

Dovolím si však vyzdvihnout zjištění, která považuji za nejzajímavější: 

- Pravděpodobnost fidelity je ovlivňována hnízdní úspěšností, a to ve fázi mláďat, nikoliv snůšek 

- Samice, které hnízdily, avšak nevodily mláďata, měly nízkou pravděpodobnost fidelity. Tedy, neúspěšné samice 
opouštěly lokalitu a patrně hledaly hnízdiště jinde. 

- Základní reprodukční charakteristiky se v následujících letech neliší. 

- Reprodukčně úspěšné samice obou druhů nedokáží zopakovat svůj úspěch. 

- Reprodukčně neúspěšné samice nedokáží proměnit svoji lokální zkušenost ve zlepšení své reprodukční 
úspěšnosti. 

 



Tato zjištění mohou být jedním z klíčů vysvětlujících rozsáhlý velkoplošný pokles početnost obou zájmových 

druhů, kdy v případě hnízdního neúspěchu dochází k emigraci (abmigration) a tím ke snížení velikosti hnízdní 

populace v zájmovém území. V případě kumulace a opakování těchto procesů v po sobě následujících letech se 

pak roztočí spirála vedoucí k drastickému poklesu početnosti hnízdní populace. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že Tereza Kejzlarová zvládla poměrně náročnou přípravu vstupních dat, seznámila 

se s dostupnou literaturou, statistickými metodami a finálně prokázala i značnou dávku samostatnosti při 

zpracování a interpretaci výsledků. Její práci tedy mohu doporučit k obhajobě a k co nejlepšímu hodnocení. 

 

V Praze dne 2.6.2012 

                   Doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D. 


