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Předložená diplomová práce se zabývá zrzohlávkou rudozobou, tedy druhem, který je jedním z mála 

druhů kachen, či vodních ptáků, jejichž hnízdní populace u nás v posledních desetiletích narůstají. 

Tento populační vývoj lze vysvětlit trofickou specializací tohoto druhu, obdobně totiž narůstají u nás 

hnízdní populace dalších herbivorních druhů (labuť velká, husa velká) a podle nejnovějších studií je 

dokládán i z jiných částí Evropy, konkrétně z Finska. V této souvislosti lze zmínit i téměř exponenciální 

nárůst velikosti tahových populací různých druhů hus v celé západní Palearktidě.  

Na rozdíl od insektivorních a bentofágních druhů, limitovaných nabídkou dostupnosti potravy, snižující 

se zejména v podmínkách postupující eutrofizace mokřadních ekosystémů, není u  herbivorních druhů 

předpokládána žádná limitace potravními zdroji. 

Zrzohlávka rudozobá navíc na evropském kontinentu prodělala výrazné změny, které se projevily 

posunem areálu rozšíření, a to zejména redukcí středomořských zimovišť a naopak výrazným nárůstem 

početností zimujících zrzohlávek v Alpské oblasti. Zrzohlávka, resp. její středoevropská populace, se 

tedy dostala do situace, kdy se výrazně zkrátila její migrační vzdálenost, celoročně se omezila na výskyt 

na středoevropskou oblast, kde se pohybuje převážně v oblastech mimo dosah francouzských, italských 

a španělských lovců. Lze tedy předpokládat snížení výrazné mortality tohoto druhu. Otázkou tedy bylo 

jaká je produktivita populace a zda může být hustotně závislá. V této souvislosti lze poukázat na 

absenci studií zaměřených na různé aspekty populační ekologie kachen z evropského kontinentu, na 

což upozorňují různé přehledové studie z posledních let (např. Elmberg et al. 2006, Guillemain et al. 

2013, Gunnarsson et al. 2013).  

Klára Poláková absolvovala bakalářské studium na katedře parazitologie PřF UK. Nicméně od 

počátku svého magisterského studia se diplomantka zapojovala do týmové práce přisběru 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: 

• Hnízdní populace zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku narůstá. Tento nárůst však není 
rovnoměrný, přičemž intenzivnější je zejména v rybničních soustavách využívaných jako 
hnízdiště. 

• V době jarní migrace, v předhnízdním období i na počátku hnízdního období preferují 
zrzohlávky rybníky s větší rozlohou. V pozdější fázi (v červnu a v červenci) však převáží vliv 
trofických parametrů, jak zejména samice vodící mláďata, tak i adultní ptáci na pohnízdních 
shromaždištích jednoznačně preferují rybníky s vyšší průhledností vody, tedy zřejmě s nižším 
vyžíracím tlakem kaprů. 

• Reprodukční úspěšnost zrzohlávek rudozobých na Třeboňsku je hustotně závislá, je tedy 
negativně ovlivněna velikostí populace. 

• Frekvence hnízdního parazitismu je také hustotně závislá,přičemž však prokazatelně roste 
s rostoucí velikostí populace. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že Klára Poláková 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 15.9.2014 
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