
Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Michaely Koschové 

Vliv klimatických podmínek a změn v krajině na ptačí společenstva 

 

Disertační práce Mgr. Michaely Koschové se skládá ze 4 publikací, z nichž 3 byly v letech 2008-2014 

publikovány v zahraničních časopisech s příslušným IF a poslední rukopis byl v době odevzdání práce 

v recenzním řízení. Michaela Koschová je první autorkou 2 publikovaných článků a 1 článku 

v recenzním řízení. Její podíl na jednotlivých studiích je doložen příslušným prohlášením. 

 

Předkládanou práci považuji svým zaměřením za potřebnou studii otevírající téma, kterému stále 

není věnována dostatečná pozornost, který bezpochyby je problematika reakce ptačích druhů na 

změny klimatických a environmentálních podmínek. 

 

K práci mám několik závažnějších připomínek a dotazů: 

Str. 7. Název kapitoly je „Změny distribuce a posun areálů rozšíření“. 

Jaký vidí autorka rozdíl mezi změnou distribuce a posunem areálu rozšíření?  

Str. 8. Autorka tvrdí, že „Dálkoví migranti se tedy v Evropě soustředí spíše do nižších a středních 

zeměpisných šířek“. Platí to i na úrovni jednotlivých rodů? Jak to konkrétně vypadá 

s jednotlivými druhy rodů Phoenicurus, Saxicola, Sylvia, Milvus, Monticola, Anthus? 

Str. 8. Autorka tvrdí, že „Na evropském kontinentu pak právě severní druhy vykazují mnohem 

negativnější trendy, než druhy z jižní části kontinentu.“ Jak je tomu u nás? Které druhy 

„severní“, resp. druhy se severněji položeným centrem hnízdního areálu u nás ubývají? 

Najdeme naopak i mezi „severními“ druhy přibývající? A obdobně, existují druhy s centrem 

areálu jižně od nás, které na našem území ubývají? 

Str. 9. „Středoevropské druhy nevykazují tak výrazný posun.“ Co jsou to středoevropské druhy, jak 

jsou definovány? Prosím o uvedení konkrétních příkladů. 

Str. 9. – 10. Relativně široce je diskutována problematika úbytku druhů ptáků otevřené krajiny. 

Mohla by autorka jmenovat jednu skupinu ptáků, která je jasně potravně vázána na 

otevřenou krajinu a která převážně přibývá (zvyšuje se početnost) na celém evropském 

kontinentu? Jak lze tento jev vysvětlit? 

Na str. 10. a 11. se autorka podrobněji věnuje trendům početnosti vodních ptáků. Potěšilo mne, že 

jsou zde citovány práce, jichž jsem spoluautorem. Jsou zmiňovány posuny areálů severním a 

severovýchodním směrem, vlivy eutrofizace, nárůsty populací ryb. Které vlivy v podmínkách 

České republiky převažují? Jsou trendy populací početnosti vodních ptáků u nás positivní 

nebo negativní? Liší se v tomto trendy u nás a v Evropě? 

 Ačkoliv je zmiňován posun (zřejmě areálů) severním a severovýchodním směrem, chybí mi 

zde recentní práce jednoznačně popisující tento jev (např. Lehikoinen et al. 2013, Pavón-

Jordán et al. 2015). 



 

Příspěvek I. (Reif J., Voříšek P., Šťastný K., Koschová M. and Bejček V. (2008): The impact of climate 

change on long-term population trends of birds in a central European country. Animal 

Conservation 11: 412–421.) 

Provedené analýzy a presentované výsledky vypadají věrohodně. Překvapuje mne však 
neprůkaznost vlivu habitatu na trendy početnosti. Bylo by možné prokázat vliv habitatu 
v nějaké interakci. Tedy například vliv prostředí na trendy tzv. „central species“? 
 

Příspěvek II.  (Koschová M., Kuda F., Hořák D. and Reif J. (2014): Species’ ecological traits correlate 
with predicted climatically-induced shifts of European breeding ranges in birds. Community 

Ecology 15: 139-146.) 
V samotném závěru je zmiňován význam stávajících i potřeba vyhlášení chráněných území 
v oblastech předpokládané expanse ptačích druhů. Tato idea je určitě zajímavá a souhlasím 
s ní. Měla by autorka představu jak toto například legislativně prosadit na úrovni jednotlivých 
států nebo na úrovni EU? 

 
Příspěvek III.  (Koschová M. and Reif J. (2014): Potential range shifts predict long-term population 

trends of common birds breeding in the Czech Republic. Acta Ornithologica 49: 183-192.) 
Příspěvek je založen na analýze vztahu změn početnosti hnízdních populací a 
předpokládaných změn rozšíření (Huntley et al. 2007: A climatic atlas of European breeding 
birds). V příloze I. jsou uvedeny použité údaje, včetně populačního trendu (předpokládám, že 
se jedná o Additive rate of change). Překvapivě jsou zde uvedeny (na základě výsledků 
Jednotného sčítání ptáků / Breeding Bird Monitoring Programme) jako přibývající druhy, 
které na území České republiky prodělaly podle jiných publikovaných studií (Atlasové práce, 
monitoring hnízdních populací vodních ptáků) výrazný pokles. Těmito druhy jsou například: 
Aythya ferina, Aythya fuligula, Fulica atra, Tachybaptus ruficollis. Jak je to s trendy hnízdních 
populací uvedených druhů na území České republiky? Čím mohou být způsobeny rozdíly 
v trendech zjištěných na základě různých metodik? Mohou tyto rozdíly ovlivnit presentované 
výsledky? 

 
Příspěvek IV. (Koschová M. and Reif J. (rukopis): Species’ habitat use, and not climatic niche, predicts 

population trends in European birds. Ecological Indicators.) 
Jaký je osud (recenzní stadium) tohoto příspěvku?  

 

Dále si dovoluji několik poznámek k formální podobě úvodní části práce: 

Str. 5., 1. odstavec považuji za příliš stručný a citované zdroje za určitě ani zdaleka nevyčerpávající 

globální pohled na změny distribuce. 

Str. 5., 3. odstavec: Souhlasím s autorkou, že důkazů o vlivu klimatických změn na ptačí populace se 

objevuje velké množství a že mechanismus jejich působení na ptáky není úplně zřejmý. 

Nicméně počet citací i zde je poměrně omezený. 

Str. 6 ., 1. odstavec: „ … v závislosti na vlastnostech druhu, které poukazují, jak daný druh interaguje“. 

Interaguje s čím? Formulace je na hranici srozumitelnosti. 

 

 



Str. 9.,  poslední odstavec (ale i jinde): „trendy zaznamenaly mírný nárůst, než opět klesly“. 

Co znamená: „trendy zaznamenaly nárůst“? nebo „trendy  klesly“ ? 

Ve větě dále chybí předmět, tedy nikoliv jen „trendy“, ale „trendy početnosti“.  

Doporučoval bych např.: „byly zjištěny rostoucí a později klesající trendy početnosti“ 

nebo 

„Početnost rostla a později od roku XXXX klesala.„ 

 

Výše uvedené připomínky směřují především k širšímu zamyšlení se nad zajímavou aktuální 

problematikou vlivu klimatických a environmentálních faktorů na volně žijící ptáky, metodickými 

přístupy i interpretací výsledků.  

Disertační práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a těším se na zajímavou diskusi. 

 

V Praze, 17. října 2016 

          Petr Musil 


