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Předložená diplomová práce se zabývá prostorovou variabilitou populační struktury zimujících kachen, 

což lze jednodušeji vyjádřit jako relativní zastoupení samců v zimující populaci a prostorovými faktory, 

které jej ovlivňují.  

Patrně již pravěcí lovci byli schopni rozpoznávat samce a samice kachen. Z vlastní zkušenosti 

vím, že této rozpoznávací schopnosti je schopno i dítě předškolního věku. Překvapivé je však to, že 

studií zabývajících se časovou a prostorovou variabilitou zastoupení obou pohlaví v populaci je velice 

málo a objevují se až v několika posledních desetiletích. Po často citované (např. Kear 2005, Newton 

2008) studii Carbone & Owen (1995) se novější analýzy objevují až v posledních několika málo letech. 

Značným problémem je však absence relevantních dat zahrnujících údaje o zastoupení pohlaví 

vybraných druhů v dlouhých časových řadách, resp. v datech pokrývajících velkoplošná území. Stále se 

ukazuje skutečnost, že jakkoliv bylo zahájení Mezinárodního sčítání vodních ptáků v 60. letech 20. 

století obrovským počinem, byla dosud takto získaná data využita jen okrajově.  

Smyslem a cílem nyní předkládané práce tedy bylo, zjistit jaké faktory ovlivňují distribuci 

pohlaví 4 druhů kachen nejhojněji zimujících v České republice. Otázkou bylo, zda zastoupení samců je 

více ovlivněno faktory environmentálními (teplota vzduchu, nadmořská výška, velikost sídel) nebo 

demografickými (počet zimujících jedinců daného druhu). Diplomantka záměrně neměla hodnotit 

mezisezónní variabilitu, která je předmětem jiné nyní dokončované studie. 

Erika Prokešová patří k těm několika málo studentům/studentkám, kteří přišli na 

Přírodovědeckou fakultu UK s poměrně jasnou představou o předmětu svého bádání, kterým pro ní od 

počátku byla ornitologie. V roce 2012 obhájila úspěšně bakalářskou práci na téma „Vnitrodruhové 

rozdíly v migraci vrubozobých ve vztahu k pohlaví a stáří“. V magisterském studiu se pak pustila do 

zpracování dat Mezinárodního sčítání vodních ptáků, a to zejména v letech 2012 – 2014, kdy prováděla 

sčítání v terénu, ale především měla na starosti převod terénních dat od stovek spolupracovníků do 

počítačové podoby, včetně revize a ověřování sporných údajů. 

 
Diplomantka takto zvládla jak terénní sběr dat tak 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: 

• U kachny divoké, poláka chocholačky a morčáka velkého na většině lokalit v době zimování 

v ČR převažují samci. U hohola severního naopak převažují samice. 

• Zastoupení samců v populaci u kachny divoké vysvětluje velikost sídla, nadmořská výška a 

průměrná lednová teplota vzduchu, kdy lokality v nižších nadmořských výškách, s vyšší 

teplotou a vyšším „stupněm“ osídlení hostí více samců, tedy zřejmě včetně nespárovaných 

samců 

• Zastoupení samců dále pozitivně rostlo s teplotou na zimovišti také u poláka chocholačky a 

hohola severního. 

 
 

Závěrem mohu konstatovat, že Erika Prokešová 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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