
Posudek na diplomovou práci Kláry Polákové ,,Populační dynamika zrzoh!ávky rudozobé (Nettd ruftna|"

Když jsem byl požádán vypracovat posudek na dip|omovou práci o zrzohlávkách (především) na Třeboňsku,
rád jsem souhlasil, neboť na mě dýchla nostalgie po raných devadesátých letech, kdy jsem se sám zabýval
ptaďvem třeboňských rybníků. Práce mě vtomto ohledu nezklamala, nicméně ukázalo se, že duch raných
devadesátých let je zároveň největší slabinou práce. Čtenář by čekal, že od té doby příslušná disciplína
doznala nějakých metodických a koncepčních posunů; ty ovšem nejsou v práci reflektovány. Práce je
popisná, nejsou v ní jasně postulované hypotézy (viz dále) a všechny analýzy jsou jednoduché a deskriptivní.
Na druhou stranu je práce velmi dobře napsaná s minimem chyb a překlepů, a svoje cíle (které ovšem právě
nejsou jasně postulované) asi splňuje, aniž by se autorka dopustila nějakých zjevných chyb. Analýzám by se
dalo sice leccos vytknout, ale výsledky vypadají dostatečně robustně, takže by mohly b,it i slušně
publikovány, kdyby se zakomponovaly do přesvědčivějšího teoretického rámce. Práce je tedy určitě
obhajitelná, jakkoli nejde ani tak o práci o populační dynamice v pravém slova smyslu, tedy o příčinách a
provázanosti populačních změn (a přitom by klidně b,y't mohla, kdyby byla postavena o něco ambiciózněji),
ale zkrátka o zrzohlávce na Třeboňsku a v okolí. Nyníkonkrétněji:

1. V Abstraktu i v Úvodu mi chybí nástin toho, jaký problém se vlastně řešil. Na konci Úvodu to vypadá, že
Šlo o to, čím je způsobeno zvyšování početnosti zrzohlávky a že klíčová testovaná hypotéza je, že je to
tím, že tam není negativní hustotní závislost (a pak jakoby ta hypotéza byla vyvrácena). Ale nárůst
poČetnosti nijak neimplikuje absenci hustotní závislosti, početnost může narůstat proto, že roste nosná
kapacita prostředL nebo se třeba růst populace zpomaluje, ale ještě se nezastavil; možnostíje zkrátka
celá řada - a aby byla tato práce skutečně o populační dynamice (viz název), tyhle všechny věci by bylo
třeba jasně formulovat a pak řádně diskutovat.

2. S tím souvisí dojem, že autorka se v základních konceptech populační ekologie moc nevyzná. Autorka si
plete faktory ovlivňující populační dynamiku se základními procesy, které jí přímo woří (konec strany 7),
v Diskusi zase píše, že ,,procesy hustotní závislosti mají značný vliv na limitaci a regulaci populací" (str. 45
dole)(hustotní závislost přitom JE tou regulací) atd. Jde spíš o formulační drobnosti, ale zase: pokud je
práce o dynamice populací, tyhle věci by měly být formulovány jasně a přesně.

3. Kapitola 2 je z velké části zbytečná a vlastní práce se netýká, V práci o dynamice populace zrzohlávky
není třeba na třech čtvrtinách stránky popisovat, jak zrzohlávka vypadá, a na dalších stránkách uvádět,
Že mláďata mají,,hlas radosti a hlas úzkosti", nebo že,,tvar vejce je zakulaceně vejčitý až oválný".
Základní věci zde naopak chybí, jako třeba |egenda k obrázku 1 (kromě přetištěného nečitelného
anglického popisku), nebo nějaké vysvět|ení k obrázku 2, kde je mapa rozšíření zrzohlávky, z níž ovšem
plyne, že v Čechách žádné zrzohlávky než'ljí, což je v přímém protikladu ke všemu, co autorka tvrdí a co o
našich zrzohlávkách víme. V metodice (i jinde) pak chybí vysvětlení, proč se všechny ty analýzy dělaly, a
dále nějaké detailnější vysvětlení, proč se používaly zrovna dané statistické metody (tohle je ale obecný
nešvar velkého množství diplomek).

4. Výsledky trpí podobným neduhem - jsou popisné a čtenář není nijak veden k tomu, aby porozuměl, proč
jsou například zajímavé rozdíly mezi jednotliv,ými rybničními soustavami, které takhle ocení jen
třeboňský znalec a fajnšmekr, Řada analýz je zase redundantních: analyzuje se vliv vlastností na
poČetnost rŮzně stanich mlád'at (pro každou věkovou kohortu jedna analýza), přičemž ovšem vždy vyjde
prakticky to samé (záleží kromě přítomnosti vodních ploch v okolí na průhlednosti vody v červenci nebo
v květnu, což je zjevně náhoda, vzhledem ke korelaci obou vysvětlovaných veličin), což je zjevně tím, že
mláďata moc nemigrují z rybníka do rybníka, takže je vcelku jedno, jak jsou ta mlád'ata stará (když jsou
tam po vylíhnutí, jsou tam většinou i potom, akorát některá zmizí|.

5. Nejzajímavější je kapitola 4,4, která se zabývá hustotní závislostí a ukazuje, že čím více je dospělých
zrzohlávek, tím méně je rodinek, které vyvádějí, a tím vyšší je míra hnízdní parazitace. Přesto - nebo
právě proto - se domnívám, že tyto vztahy by měly být podrobeny sofistikovanější analýze než je pouhá
korelace, v níž jako jednotlivé datové body vystupujíjednotlivé roky. Jde totiž ve skutečnosti o analýzu
časových řad, které se vyznačují časovou autokorelací, a zdánlivě signifikantní korelace mohou být ve
skutečnosti způsobeny zkrátka tím, že s časem se studované veličiny pomalu a jednosměrně mění. Aby



bylo jasno, domnívám se, že by to vyšlo stejně a vrýsledky zde prezentované jsou pro mě přesvědčivé (a

opravdu zajímavé); jen to zkrátka nejsou dostatečné testy příslušných hypotéz; to by chtělo něco

sofistikovanějšího.
6, Diskuse se věnuje někteným záležitostem, které nebyly vlastním tématem práce (specielně poČetnost na

evropských zimovištích; viz první odstavec str. 43) a naopak zanedbává vlastní předmět práce, tedy onu
dynamiku, případně faktory zodpovědné za pozorovanou hustotní závislost.

Mám následující dotazy:

1. Byly jednotlivé proměnné před analýzou nějak transformovány? Příjde mi, že přinejmenším u rozlohy

rybníka (která zdaleka nemá normální rozložení) by to bylo nezbytné, neboť jinak by uýsledky ovlivnilo
jen pár největších rybníků (ultimátně dokonce jen jeden). Mimochodem vztah mezi rozlohou rybníka a
početností mi příjde vlastně triviální: na větší ploše bude víc jedinců, i když budou rozmístěni náhodně.

2. Proč se používala ,,fonvard stepwise regression"? (Tedy předpokládám, že to byla ona, z legend

k tabulkám to není úplně srozumitelné; uvádí se zde ,,forward variable selection", což je ale metoda
v multivariátní analýze spíš než v regresi.) Nebyla by vhodnější ,,backward" regrese, případně hledání
nejlepší kombinace proměnných (z hlediska AlC)? To je dnes vcelku standard a při malém počtu
proměnných je to snadné.

3. Co přesně znamená obrázek 11? Jako ,,vysvětlované" proměnné zde vystupují jednotlivé rybniční
soustavy, takže mi neníjasné, co si z toho neznalý čtenář má odnést. Prosím o přesné vysvětlenÍ.

+. Čím jsou způsobeny rozdíly mezi rybničními soustavami (viz konec stránky a9)? Souvisí to s tím, že pro
hnízdění se zrzohlávky rozptylují , a tudíž průběh početnosti v rámci sezóny se liší mezi místy vhodnými
pro shromážděnía naopak pro hnízdění?

5. Proč autorka předpokládá, že u herbivorního druhu by růst populace neměl b,y't omezen nabídkou
potravy (str. 46 uprostřed)? Nejde přece nikdy o absolutní množství potenciální potraw, ale o její
dostupnost vzhledem k řadě dalších okolností (riziko predace apod.) a ta by mohla být potenciálně
omezená, ne?

6. Neměly by vročeníjednotlivých referencí v textu brit v závorce?

Shrnutí: Práce je pojata velmi tradičně, nicméně je přehledně zpracovaná a netrpí žádnými závažnými

chybami. Přináší potenciálně zajímavé rnýsledky, které by po použitísofistikovanějších analýz asi mohly b,ýt i

publikovatelné. Práci proto doporučuji k obhajobě.

David storch


