
Posudek na diplomovou práci Bc. Terezy Hromádkové 

Inkubační chování rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) v extrémních klimatických 

podmínkách severské tundry 

V předkládané diplomové práci si Tereza Hromádková stanovila za cíl podrobně popsat inkubační 

chování rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) v extrémních podmínkách tundry na norském 

souostroví Svalbard a zhodnotit, zda má na průběh zahřívání vajec vliv odlišná míra vyrušování a 

různé predační riziko. Z tohoto důvody byly vybrány přírodní kolonie Adolfbukta a „synantropní“ 

hnízdiště Longyearbyen. Práce přináší doposud nejucelenější a nejkomplexnější pohled na 

inkubační chování rybáka dlouhoocasého v oblastech za severním polárním kruhem. 

Nejdůležitějším výsledkem studie je prokázaný negativní vliv přítomnosti lidí v okolí hnízdní 

kolonie Longyearbyen na inkubační chování. Rodiče v důsledku opakovaného vyrušování častěji 

opouštěli svá hnízda, věnovali méně času inkubaci a klidová fáze na hnízdě byla o polovinu kratší 

než na lokalitě Adolfbukta. Přesto se rušivý vliv výrazně neprojevil na celkové hnízdní úspěšnosti. 

Pouze krátkodobě zvýšené predační riziko inkubačním chování rybáků nijak výrazně neovlivnilo. 

Diplomová práce má logickou strukturu a je v ní správně zpracováno velké množství unikátních 

dat. Níže následuje několik připomínek, jejichž zapracování by prospělo větší srozumitelnosti 

práce pro laického čtenáře: 

Na počátku úvodu poněkud postrádám obecný přehled základních inkubačních strategií mezi ptáky 

se zdůrazněním výhodnosti biparentální inkubace v extrémních klimatických podmínkách. 

Podrobnější vysvětlení by si zasloužil i vztah mezi inkubačním rytmem a inkubační konstantou 

(podílem přítomnosti na hnízdě).  

Konkrétní pasáže o hnízdní ekologii rybáků rodu Sterna jsou zpracovány dostatečně široce za 

použití vhodných referenčních zdrojů. Pouze v odstavci věnovaném predaci rybáčích hnízd by bylo 

vhodné doplnit i údaje o odhadu proporce predovaných hnízd, které majících na svědomí ptáci vs. 

savci. Uvedený výčet druhů zdokumentovaných predátorů neříká nic o jejich významu.   

V kapitole metodika postrádám informaci o (odhadu) počtu všech hnízd ve sledovaných koloniích. 

Dále by zde bylo vhodné uvést, podle čeho se řídil výběr hnízd pro videomonitoring. Byla ve 

sledovaných vzorcích reprezentativně zastoupena hnízda jak ve středu, tak i na okrajích hnízdních 

kolonií?  

Kapitola výsledky obsahuje velké množství zajímavých, správně statisticky zpracovaných výstupů 

z analýzy inkubačního chování a jeho reakcí na rušivé faktory. Nicméně vlastní znázornění výsledků 

není vždy dokonalé. Text je zbytečně rozvláčný a nejednoznačný, některé jeho části patří spíše do 

metodiky, nebo do diskuze; např. věta …Investice do inkubace bude pravděpodobně ovlivněna 

rozdílnou přítomností rušivých vlivů v různou denní dobu na jednotlivých lokalitách… na str. 23.  

Častým nedostatkem je chybějící popis vertikálních os (y, z; např. obr. 7– 9). Na str. 15 

nesouhlasí některé součty v tabulce č. 1 s hodnotami níže v textu.  

Za nejvíce matoucí považuji popisky v tabulce č. 2, kde jsou pod termínem „ztráty“ zahrnuty 

pouze predační ztráty. Proto si nejsem jistý a ptám se, zda v dalších sloupcích uvedené hodnoty 

denní míry mortality (a doplňkově přežívání) opravdu označují celkovou mortalitu, nebo pouze 



predační mortalitu? Pokud do výpočtu hnízdní úspěšnosti nejsou započítány i další ztráty 

(opuštění snůšek apod.), tak je tento údaj nesmyslně nadhodnocený. 

Podkapitola výsledků pojednávající o predačních událostech (oddíl 4.6 na str. 34) je velmi 

obecná. Jednoznačnosti by prospělo doplnění údajů o přesném počtu natočených predačních 

událostí rozdělený podle identifikovaných druhů predátorů v rámci jednotlivých let a lokalit. 

V oddílu diskuze autorka interpretuje výsledky logicky a podloženě dostatkem relevantních 

literárních zdrojů. Správně zdůrazňuje potřebnost dalších studií, které by se pokusily zodpovědět, 

jakým způsobem se projevuje zvýšený stres a nepravidelná inkubační perioda na hnízdištích rušených 

lidskými aktivitami na kondici rodičů a potomků, jejich přežívání a hnízdním chování v budoucích 

letech. 

Navzdory uvedeným, často drobným a subjektivním, připomínkám hodnotím práci celkově pozitivně. 

Autorka splnila všechny cíle vytyčené v úvodu. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji 

klasifikovat známkou velmi dobře. 
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