
Oponentský posudek na dizertační práci Michaely Koschové: Vliv klimatických podmínek a změn 

v krajině na ptačí společenstva  

 

Přiznám se, že jsem poměrně alergický na články, v jejichž názvu se objevuje termín „climate 

change“. Není to proto, že bych snad nevěřil vlivu klimatu na biotu nebo dokonce ve změnu klimatu 

jako takového. Je to spíše proto, že tak jako v jiných odvětvích lidského snažení se občas něco stane 

hitem a mnozí tomuto hitu podlehnou. Podlehnou mu ovšem i takoví, kteří z něj jen bezostyšně těží a 

prodávají další a další módní doplňky. Takto to podle mého názoru přesně dopadlo s módou hledání 

důkazů dopadu klimatu na fyziologii, fenologii, chování, distribuci a početnosti organismů i změny ve 

složení celých společenstev. Tedy, pokud nenavlíknete i zdánlivě nesouvisející problém na „climate 

change“, nemáte šanci uspět, myslí si mnozí. A vznikají články přepisující obecné fráze, plné 

nesmyslných úvah a predikcí. Co bude chudák hranostaj nebo zajíc bělák chudák v zimách bez sněhu 

dělat? Objevují se ještě mnohem stupidnější konstrukce.  

 Mohu ovšem jedním dechem dodat, že toto se netýká dizertační práce Michaely Koschové. 

Přečetl jsem si ji s chutí, celou a na mnoha místech jsem se přistihl, že mlčky přitakávám. Téma je 

totiž uchopeno velmi střízlivě, s patřičným odstupem, otázky položeny zajímavě a interpretace 

výsledků rozhodně nejsou poplatné oné módě. Zkrátka, Michaela, její školitel a spoluautoři se ptají, 

zda lze nějaké vlivy klimatu z dostupných dat odhalit, a to v podobě pozorovaných vs. predikovaných 

trendů početností ptáků. V dalších krocích se pak ptají, zda je klima dominantním faktorem, nebo 

spíše vlivem, na který si je potřeba dát pozor v kontextu dalších antropogenních změn v čele 

s využíváním krajiny a změně složení a kvality biotopů. A dále je zajímá, pokud by k nějaké změně 

došlo, kterých druhů se to bude nejvíce týkat a na co se v ochranářské praxi soustředit. Jistě, v mnoha 

případech se pohybují na spekulativní hranici (články vlastně řeší „coby kdyby“:-), ale činí tak s grácií 

a rozumným nadhledem. K tomuto bych jim chtěl (a Michaele obzvlášť) upřímně pogratulovat. A 

zároveň poděkovat, protože mě texty bavily a obohatily. 

 A teď postupně k jednotlivým částem práce. Úvod je sepsaný poměrně jednoduchou formou, 

je srozumitelný, plyne obstojně, ale jak už to tak zhusta u dizertací bývá, neurazí ale ani nenadchne. 

Přemýšlel jsem jen povrchně o tom proč a řekl bych, že je příliš obecný a navíc v něm zřídka najdeme 

jiné informace než v následujících kapitolách, tedy článcích. Toto je ovšem podle mě prostor, kde se 

doktorand může docela slušně rozšoupnout – ne snad co se délky textu týká (kdo by to četl...), ale 

spíše co se týká svých originálních úvah a myšlenek. Ale abych nebyl přehnaně kritický, objevuje se 

zde alespoň v náznaku zásadní věc – tedy víra v interakci vlivu změny klimatu s drastickými změnami 

využívání krajiny člověkem (str. 12). Pokusím se tuto myšlenku dokončit. Zaprvé, je otázkou, do jaké 

míry jsou současné klimatické změny (pozor, nezaměňovat s oteplováním) indukované člověkem a do 

jaké míry se antropogenní vlivy jen zrovna blbě sešly s těmi přirozenými. „Klimaskeptik“ by totiž mohl 

namítat – vždyť k ještě mnohem výraznějším klimatickým změnám docházelo v minulosti mnohokrát 

a příroda si přeci poradila. Jenže – zatímco v minulosti se zřejmě ptáci po Evropě „putovali“ sem a 

tam s ohledem na klima celkem v pohodě, v člověkem ovlivněné krajině to půjde mnohem hůř. A to 

je myslím jeden ze zásadních obecnějších závěrů práce. 

V úvodu bych ocenil rešerši na téma, jak vlastně teplota (klima) ovlivňuje početnost a distribuci 

ptačích druhů? Jasně, dovedu si představit, že absence tuhých zim se odrazí ve vyššmí přežívání 

ledňáčků nebo suché jaro negativně na reprodukčním úspěchu čejek, ale jak se mohou v průměru o 

0,3 °C teplejší jarní teploty odrazit v poklesu početnosti dejme tomu budníčka většího? Mně to totiž 

pořád není jasné:-) Mnohokrát opisovaná „fenologická neshoda“ mi přijde také jako dost vágní. 



Mimochodem, moc se mi nelíbilo užívání termínu teplo- a chladnomilný druh ptáka – co si tím 

vlastně myslela?  

Dále, byl bych opatrný s tvrzeními typu „hromadí se důkazy, že klima ovlivňuje populační trendy 

ptáků“. Podle mně právě téměř žádné důkazy nemáme, jsou to zhusta jen domněnky vzešlé 

z korelačních shod. 

A nyní k vlastním příspěvkům. Prvnímu článku zabývajícímu se populačními trendy ptáků s ohledem 

na typy rozšíření ptačích druhů se dá jen stěží něco vytknout. V mých očích snad jen to, že trpí 

klasickým problémem podle mně spíše umělého a násilného škatulkování druhů. Sám ale nikdy 

nevím, jak z toho ven – popisování jednotlivých druhů je sice nejpřesnější, ale do obecnějšího článku 

se to zpracovat nedá. Celé společenstvo je příšerně heterogenní, co se týká vlastností druhů. Klasicky 

se tedy snažíme hledat mezi jednotlivými druhy obecnější rysy, které je spojují. Ani zde se to ale ve 

vztahu k řešenému problému moc nedaří (ano, stáhnul jsem si Appendix a hledal spojitosti mezi 

druhy na základě učiněných škatulek). Nenechám se přesvědčit, že za úbytkem dejme tomu bekasiny 

a budníčka většího stojí podobné mechanismy. 

A aby byla nějaká zábava, kouknul jsem se na trendy jednotlivých druhů v grafickém vyjádření na 

webu JPSP. A začala mi v hlavě vrtat metodika vyjádření celkového indexu populačního trendu u 

jednotlivých druhů. Myslím, že ji chápu (mimochodem mohla být třeba v úvodu dizertace lépe 

vysvětlena), ale když se člověk podívá na rozmanitost populačních trendů v čase u jednotlivých 

druhů, moudrý z toho nejsem. Já bych docela rád, kdybychom si při obhajobě ukázali grafy (z webu 

JPSP) některých z následujících druhů a trochu se zamysleli: polák velký, potápka roháč, křepelka 

polní, bramborníček hnědý, lejsek šedý, sedmihlásek hajní, rehek zahradní. Jak vlastně tyto trendy 

přesně souvisí s indexem? Jak index zohledňuje třeba unimodální průběh – tedy že druh dejme tomu 

nejprve prudce přibýval a pak ubýval? Co když druh dlouho přibýval, ale v posledních šesti letech 

konzistentně ubývá – je to opravdu druh přibývající? Index může v globálu korelovat s klimatem, ale 

populační trend druhu v čase moc ne... Vím, že tohle nebylo úplně v popisu práce doktorandky, ale 

mě to prostě zajímá a v práci jsem se to nedočetl.  

Druhý článek mě asi bavil nejvíc. Jeho hlavní přínos vidím v tom, že na rozdíl od trendů, které známe 

jen pro hojné druhy, pracuje s druhy vzácnými. A o ty podle mě v dobách klimatické změny půjde 

především. Článek ukazuje, že problém mohou mít hlavně specialisti, a/nebo ti, kteří se vlivem 

geometrického omezení kontinentu nebudou mít kam přesunout...   

Trochu jsem si lámal hlavu s větou „Habitat specialists showed larger magnitude of shifts than 

habitat specialists“ (str. 142 vpravo dole).  

Pochopil jsem správně, že life-history znaky nehrají zásadní roli? Souhlasilo by to s mojí obecnou 

představou, že pokud mají dva druhy velmi podobnou ekologii, mohou toho dosáhnout pomocí úplně 

jiných life-history. 

Jsem skálopevně přesvědčený, že k posunům areálů by docházelo, i kdybychom žádnou zásadní 

změnu v klimatu nepozorovali. Lze se vůbec nějak rozumně vyrovnat s tím, že příroda se mění 

neustále a námi pozorované změny, které nyní vztahujeme ke klimatickým změnám, mohou být 

prostě normální? Pozorujeme už nyní posuny v areálech ptáků? Spočítal jsem si, že klimatický atlas 

počítá s posunem zhruba 50 km za 10 let. Napadají mně dokonce druhy, které se nezadržitelně šíří 

takříkajíc proti proudu, tedy ze severu na jih. Jak si s nimi poradí věda? :-) 

K třetímu článku nic nemám, neodhalil jsem nic podezřelého, ale ani to, čím úvahy podstatněji 

obohacuje. Už se mi to asi všechno příliš motalo dohromady. 



Čtvrtý článek má název, který mě vyloženě pohladil po duši. Ano, tohle přesně si myslím. 

(Mimochodem, většině našich druhů motýlů by mělo oteplování sakra vyhovovat a skoro všichni jdou 

rapidně do háje.) Nicméně má jednu vadu – vy podle mně nekvantifikujete ani netestujete 

„klimatickou niku“, ale predikci posunu areálu za určitého scénáře vývoje klimatu. Souhlasíš nebo si 

to dokážeš uhájit?   

A napadla mě ještě jedna úvaha – vy říkáte, že podstatná je vazba na biotopy, nikoliv samotné klima. 

Co když se ale změní klima, ale biotopy se vlastně neposunou. Dá se říct, že tedy nedojde k posunu 

areálů? Není to už nějak zacyklené? :-) 

Ještě drobná formální poznámka – článek, v kterém jsou jenom tabulky je strašně nudný a spoustu 

čtenářů odradí. 

Ve vztahu ke všem výše uvedeným otázkám a úvahám se na závěr domnívám, že dosud vznikajícím 

pracím k danému tématu chybí přesnější kvantifikace latitudinálních trendů v obhospodařování 

krajiny. To by mohl být jeden z klíčů k odseparování vlivu změny klimatu od biotopových atributů na 

populační trendy a distribuce (nejen) ptačích druhů.  

Na závěr už stačí jen dodat, že práci Michaely Koschové jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

V Příbrami, 14. října 2016     Ondřej Sedláček 

              Katedra ekologie PřF UK 

 

  

 


