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Typ práce – jedná se o komplexní výzkum, sledování vybraného jevu u 

mravenců rodu Formica v terénu, následné vyhodnocení a interpretace dat. 

Nicméně sběr dat prováděl Mgr. Petr Chaňas, autorka sama dělala jen 

analýzu dat a zhodnocení výsledků. 

Název práce „Tvorba teplotních chomáčů jako součást termoregulace lesních 

mravenců“ odpovídá obsahu práce, zvoleným cílům i hypotézám.  

Zamyslela bych se nad anglickým překladem názvu práce 
 

 

Vlastní přínos a 

náročnost 

Náročnost presentované práce je přiměřená magisterskému studiu. 

Tato práce rozvíjí dříve zkoumané téma, tedy termoregulační chování lesních 

mravenců rodu Formica. Vhodně kombinuje zavedené metody terénního 

výzkumu a obohacuje je o nové techniky (časoměrné snímkování).  Díky 

velkému množství získaných dat a jejich komplexnímu hodnocení přináší 

nové a zajímavé výsledky, potvrzuje pozorování konkrétními daty. 

 

Díky snímkování hnízd v intervalech 20 (40 min) každý den se autorce 

podařilo odhalit časové vazby ve výskytu chomáčů. Jmenovitě dobu nejvyšší 

četnosti výskytu. Tato se oproti očekávání (H2) neshoduje s dobou nejvyšší 

denní teploty (kolem 14 hod). Výskyt slunících chomáčů i jejich hustota 

kulminují v době mezi 10 a 11 hod dopolední. 

Autorka dále narazila na zajímavý fakt, že po dešti se četnost chomáčů 

zvyšuje – zde vidíme krásnou behaviorální kompenzaci. Do 2 hodin po 

srážkové události mravenci vytváří signifikantně větší chomáče než za 

stejných podmínek dnů beze srážek 

 

Práce zároveň potvrzuje mnohá zjištění starších autorů, dosud publikovaná 

pouze jako terénní pozorování a nepodložená vhodnými daty. 

např. je zde statisticky doložen vztah výskytu chomáčů a počasí (osvit, 

srážky) – byl potvrzen předchozí názor, že četnost chomáčů je větší při 

plném osvitu hnízd a dnech beze srážek.  

Práce jako první přímo zkoumá a dokládá závislost vnitřní teploty hnízda a 

shlukování mravenců do chomáčů a popisuje její přesný průběh. 

 

Výsledky této práce jsou v dobrém souladu s předchozími zjištěními  

Např. Výskyt chomáčů (a jejich hustota…) korelují negativně s datem a 

vnitřní teplotou hnízda; tvorba chomáčů je řízena teplotou hnízda; teplota 

hnízda stoupá rychleji než teplota okolního vzduchu; vnitřní teplota hnízda 

vykazuje větší stabilitu nežli teplota vzduchu … atd. 

 

Za slabinu této práce považuji především nedostatečné srovnání získaných 

dat se staršími pracemi a porovnání v širším kontextu. Získané výsledky a 

jejich možný dopad mohly být více teoreticky rozpracované, v některých 

částech práce se přímo nabízí další porovnání, např. rozdíl v četnosti vzniku 

chomáčů a jejich hustotě na začátku vs. na konci sledovaného období.  

Autorka se snaží popsat proximátní příčiny daných jevů (jak?), postrádám 

snahu o odhalení ultimátní příčiny pozorovaných jevů (proč?).  

 

Vzhledem k názvu práce „Tvorba teplotních chomáčů jako součást 
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termoregulace lesních mravenců“ bych očekávala hlubší rozpracování 

získaných výsledků právě vzhledem k termoregulaci – jaký to má efekt na 

kolonii? Může pozorované chování nějak zvyšovat fitness kolonie? Jaký je 

evoluční význam? atd. 
  

Otázky a hypotézy Dle autorky: „Cílem práce je objasnit vztah specifického chování lesních 

mravenců, slunění a tvorby chomáčů, ke klíčovým faktorům prostředí - 

počasí, teplota, teplota hnízda.“  

Práce má jasně stanovené hypotézy, jsou vhodně nastavené - dobře 

testovatelné a ověřitelné, uvádí konkrétní vztahy veličin, předpokládanou 

příčinu a následek. 

Celkem má práce 5 hypotéz (3 hlavní hypotézy, 2 podhypotézy). 
 

Teoretický úvod práce je dosti obsáhlý, snaží se popsat ze široka 

termoregulaci u sociálního hmyzu a všech možných druhů mravenců… V 

částech zaměřených na lesní mravence rodu Formica někde cituje až příliš 

detailně výsledky předchozích studií (např. Kadochová, Frouz a Roces 

2017), avšak nepropojuje je s hypotézami a otázkami této konkrétní práce. 

Např. chybí hlubší zamyšlení, k čemu vlastně vznik chomáčů slouží a jaké 

faktory (jiné než počasí a teplota) by ho mohly ovlivňovat. 

 

Positivum = uvedení možné praktická aplikace: Cituji autorku: „Pochopení 

mechanismů termoregulace má význam při ochraně lesních mravenců, a to 

jak pro monitoring zdravotního stavu hnízd, tak pro lepší organizaci 

záchranných transferů.“ 

+ možná teoretická aplikace – algoritmy chování sociálního hmyzu v 

robotice. 
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Design metody a 

data 

 

Sběr dat – Jako jediné negativum hodnotím fakt, že autorka sama se 

nepodílela na sběru dat, data k výzkumu byla poskytnuta kolegou Mgr. 

Peterem Chanasem. Sběr dat byl však prováděn automaticky, pomocí 

datalogerů a samosběrných fotopastí, tedy nejedná se o velký „prohřešek“, 

samotný sběr dat by nebyl časově náročný.  

Velmi náročné naopak muselo být jejich následné vyhodnocení. 
 

V práci byla použita teplotní data z datelogerů (mraveniště, okolní vzduch) + 

snímky povrchu mraveniště sbíraná po dobu 2 měsíců (jedná se o měsíce, 

kdy se vyskytují teplotní chomáče). 

Pro terénní studii jsou 2 měsíce zdánlivě krátká doba, avšak vzhledem ke 

specifické metodě sběru dat (snímkování každých 40 min) bylo nasbíráno 

velké množství dat (17 920 snímků). Takové množství údajů je pro 

hodnocení více než dostačující. 

 

Zde mám na autorku dotaz: Jak často byla hnízda snímkována?  

V různých částech práce jsou totiž různé údaje ohle, jmenovitě snímkování 

každých 20 min (metodika, kapitola 3.2, str. 28) x každých 40 min (cíle 

práce, str. 11) 

 

Studie byla vhodně naplánovaná co do možnosti získat data pro testování 

hypotéz, popis metod sběru i hodnocení dat je přehledný a logický. 
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Zpracování dat 

 

V této práci bylo vyhodnoceno velké množství dat, 18 tisíc snímků 

mraveniště. Navíc, jak autorka uvádí, vzhledem k povaze snímků (vrhané 

stíny stromů, šero, rozličná světlost snímků) nemohly být použity metody 

automatického hodnocení obrazu a tak musel být každý z těchto snímků 
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hodnocen manuálně.  

Zde tedy musíme ocenit píli a trpělivost autorky. Manuální hodnocení 

takového počtu snímků muselo být velmi náročné, jak časově tak psychicky. 

 

Dotaz na autorku: Podílela se autorka také na přípravě metodiky 

zpracování snímků? 

 

Analýza snímků probíhala  

1) dělením do základních katergorií: výskyt chomáče ANO/NE.  

2) byla hodnocena hustota chomáče (kategorie) 

3) byla dopočtena velikost chomáče  -  Velikost chomáče byla určena jako 

proporce pokryvnosti hnízda, např ¼ povrchu, a následně byla „skutečná 

velikost chomáče vypočítána jako násobek kategorie velikosti chomáče a 

skutečné plochy mravenčího hnízda.“  

Vzhledem k tomu, že z automatických fotopastí v terénu není možné získat 

kalibrované fotografie (s referenčním měřítkem), zvolená metoda je 

pravděpodobně nejlepším možným východiskem jak získat číselná data. 

Zde je třeba upozornit na fakt, že rozměry hnízda během roku mohou být 

proměnlivé. Navíc tvar mravenčí kupy není ideální polokoule ani jiné 

matematické těleso… tedy už samotný výpočet skutečné plochy hnízda je 

poměrně složitý. 
 

Kategorie „osvitu“ - zataženo, polojasno, jasno nejsou dle mého názoru 

vhodně pojmenovány. Tyto názvy se vztahují spíše k oblačnosti než k 

zastínění hnízda. Zde podle vzorových fotografií může být osvit na hnízdě 

klasifikován jako „zataženo“ i v případě, kdy počasí je zcela jasné, slunce 

svítí, avšak sledované hnízdo je zcela zastíněno okolními stromy. Volila 

bych tedy spíše kategorie „osluněno, částečně stíněno, stíněno“. 

 

Statistická analýza dat byla prováděna v programu Excel a Statistica 13.2, 

byly využity věrohodné metody a testy. Autorka prokázala orientaci ve 

statistických metodách a schopnost jejich samostatného použití, analýza dat 

proběhla v souladu s dobrou vědeckou praxí – bylo provedeno ověření 

normality dat, využití vhodných testů dle rozložení a párovosti dat… atd.  

Autorka ve své práci použila vícero statistických metod (korelační matice, 

regresní analýza, analýza variance jednoduchého třídění, Fisherův post hoc 

test, jednocestná ANOVA, Welch t-test, analýza kontingenčních tabulek….). 

Při porovnání efektu srážek na tvorbu chomáčů byla ošetřena i časová 

odchylka mezi testovanými dny (posun ve vývoji kolonie)…  
 

Celkově statistika velmi dobře provedena. 

 

Presentace dat  Obrázky, schémata a tabulky použité v DP jsou povětšinou přehledné a dobře 

popsané. Grafy a schémata vhodně doplňují fotografie/obrazové tabule 

z terénního snímkování, které pěkně ilustrují popisované jevy. 

V příloze práce byla prezentována i ukázka surových dat, za což chválím.   

 

K prezentaci dat mám několik výtek: 

V ojedinělých případech chybí vysvětlivky zkratek – např. Obr. 8: Popis 

postupu aplikovaného za účelem zhodnocení tvorby chomáčů po srážkové 

události.  - Co znamená RMSE?  Není vysvětleno ani v textu 

 

obr. 13 – nevhodně zvolené měřítko na 1. ose (teplota hnízda). Rozdíly v 

teplotě jsou velmi malé, měla být zvolena jemnější škála, aby byl dostatečně 

vidět zmiňovaný „krátký, ale znatelný propad teploty v době maximální 
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četnosti výskytu chomáčů (10.20 – 11.00)“ a večerní „znatelné zvýšení 

teploty“ 
 

 u obr. 17 a 18 –  srovnávám teploty hnízda x vzduchu v různých obdobích, 

tedy mělo být použito shodné měřítko u teploty vzduchu i hnízda. 

Presentované grafy jsou matoucí – obr. 18 zdánlivě „ukazuje“, že teplota 

hnízda je po celý den vyšší než teplota vzduchu 

Navíc opět zvolené měřítko zobrazení teplot je zbytečně široké – kolísání 

teplot se děje v rozsahu cca 5 oc a na ose je měřítko 0 – 20°C.  

 

V některých částech textu jsou výsledky prezentovány pouze slovně.  

Např. str. 50, kapitola 4.8.2. „V prvním i druhém sledovaném období teplota 

hnízda slabě roste s denní dobou a v posledních dvaceti minutách pozorování 

mírně klesá“ Toto tvrzení je podloženo grafem, obr. 19 a 20, nicméně i v 

textu mohly být zmíněny číselné údaje – slabě roste/mírně klesá o kolik 

stupňů? Je tento nárůst/pokles signifikantní?  

 

Některé výsledky jsou duplicitní 

Např. Vývoj denní hustoty a velikosti chomáčů – již z kapitoly 4.6 víme, že 

tyto 2 proměnné jsou silně korelované, graf vzájemné závistosti hustoty a 

velikosti chomáče byl prezentován v obr. 15, kap. 4.6. Další 2 samostatné 

grafy (obr. 21 a 22) jsou tedy nadbytečné… Jediná zajímavá informace, 

vyplývající z těchto 2 grafů je odlišnost denního režimu mezi 1. a 2. 

sledovaným obdobím (začátek dubna x konec května). Zde by mi přišlo 

zajímavější sledovat odlišné trendy v denních změnách velikosti chomáčů 

mezi jednotlivými týdny studie. 

 

Dotaz na autorku: Souvislost hnízdní teploty s výskytem chomáčů –  

Dle jakého klíče došlo k rozdělení teplotních intervalů do 3 kategorií (<7, 

7-21, >21)?  

Osobně bych očekávala jemnější členění mezi 7 – 21°C, i dle četnosti 

pozorování je toto dělení dosti nerovnoměrné (42 x 143 x 9 v jednotlivých 

kategoriích) 

 

Jinak jsou výsledky prezentovány přehledně, se všemi náležitostmi (p, R), 

presentace dat logicky postupuje, závěry jasně shrnuty a výsledky přehledně 

vysvětleny. 

 

Interpretace dat 

 

Tato část práce je dle mého názoru nejslabší. Autorka sice logicky a 

přehledně popisuje výsledky své práce a uvádí možná vysvětlení, ve většině 

případů však chybí srovnání s výsledky jiných autorů nebo podpoření 

vlastního názoru citacemi.  

Např. kapitoly 5.3 a 5.3 obsahují vždy jen 1 citaci (Frouz 2000) a  kapitoly 

5.5., 5.6 již zcela postrádají citace či odkazy na jiné práce. 

Celkově je v diskusi poměrně málo citací jiných prací, celkem se objevuje 

odkaz na 9 článků, z toho 7 jsou práce prof. Frouze či jeho studentů. 

 

Vlastní výsledky a zjištění jsou dobře presentovány a porovnávány 

s výsledky jiných autorů pouze v 1. polovině diskuse, pak jako by autorce 

docházely síly či čas se diskuse hlouběji ponořit. 

Např. Vývoj hustoty a velikosti chomáčů – chybí porovnání s vývojem 

chomáčů u jiných druhů soc. hmyzu (včely, army ants), odkaz na surface-

volume ratio…  

Vývoj tvorby chomáčů po srážkové události – pouze popis, co se děje, co si 

autorka myslí, že je příčina. Chybí citace a odkazy na podobné děje 
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(behaviorální kompensace nepříznivých podmínek) u jiných druhů hmyzu. 

 

Autorka v mnoha případech opomíjí širší souvislosti. Komentuje pouze 

přímou závislost sledovaných proměnných (např. četnost výskytu chomáčů a 

teplota hnízda), nepátrá po možném biologickém či evolučním vysvětlení 

těchto jevů a souvislostí. A to i v případě, že články související s aktuálním 

výzkumem byly prezentování v úvodní, teoretické části práce. Autorka tedy 

tyto informace zná, ale opomněla nebo nedokázala je vhodně zapojit do 

diskuse.  

Např. chybí hlubší diskuse o významu tvorby chomáčů pro mravenčí 

společenstvo (proč to dělají, jaké jsou příčiny, výhody a nevýhody).  

Nejsou diskutovány rozdíly v tomto chování na začátku a konci sledovaného 

období – byť z grafů vyplývá, že četnost vzniku chomáčů i jejich hustota 

jsou v těchto obdobích odlišné 

 

Schopnost vysvětlit výsledky v kontextu oboru tedy považuji za nedostatečně 

splněnou. 

 

Positivně naopak vidím schopnost autorky kriticky hodnotit získané údaje, 

autorka ve své práci zmiňuje limity a nedostatky práce, především rizika 

manuální klasifikace snímků. Zmíněny mohly být i limitace co krátké doby 

sledování, nedostatečného množství údajů o teplotě hnízd (ztráta datelogerů) 

a výhled do budoucna (co ještě je třeba vyzkoumat, aby pohled na 

problematiku vzniku chomáčů u F. Poyctena byl dostatečně komplexní). 

 

Velmi hezky a přehledně je psán závěr práce, 6 hlavních výsledků/zjištění. 

Škoda jen, že tato zjištění nejsou podobně prezentována v diskusi.  

Autorka v závěru zmiňuje i možnou aplikaci výsledků do ochranářské praxe 

 

Dotazy na autorku:  

Jak konkrétně mohou být výsledky práce použity v ochranářské praxi? 
(cituji autorku) „Pro rozhodování o přípravě plánů péče a jiných koncepčních 

dokumentů ochrany tohoto druhu“? 

 

Citace DP, str. 55 „jakmile je fáze jarního probouzení jedinců ukončena, na 

tvorbě chomáčů se již pravděpodobně může podílet jen určitá a stálá složka 

mravenčí populace, která tvoří chomáče opakovaně a tudíž potenciál pro 

další navyšování teploty je tak vyčerpán“ 

Může autorka vysvětlit, proč si toto myslí? - pokud dobře chápu tuto větu, 

jinými slovy se praví, že ze začátku sezony, kdy se mravenci postupně 

probouzejí, mohou všechny dělnice vytvářet chomáče. Naopak v pozdějším 

období, kdy je „vzhůru“ celá hnízdní populace už může chomáče vytvářet jen 

malá část mravenců. Jaký je důvod? 

 

Literatura 

 

Celkem je v seznamu literatury uváděno 71 citací, z toho převažují zdroje 

recenzované, mezinárodně respektované (mezinárodní časopisy registrované 

ve WoS). Skladba citací je vyvážená, co do domácí a zahraniční literatury, 

jsou zahrnuty všechny významné práce v oboru. Zpracování literatury tedy 

hodnotím na výbornou. 
 

Bohužel pokulhává využití těchto literárních zdrojů v diskusi, jak již bylo 

řečeno. V literární rešerši je časté opakování jedné citace, autorka se opírá 

především o předchozí DP Radka Johna (2008) a práce prof. Frouze 2000, 

málo cituje ostatní autory. 
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Logika textu a 

formální úprava 

 

Píšu – li DP Česky, používám pokud možno české termíny a vyhýbám se 

komolení anglických slov – viz abstrakt: „Výskyt chomáčů je signifikantně 

determinován i klimatickými vlivy a insolací, (…)“ Vhodnější by bylo použít 

slovo osvitem či osluněním mraveniště.  

 

V anglickém abstraktu jsou drobné chyby ve větné stavbě a formátování 

např. chybějící/nevyjádřený podmět, členy, April 4 namísto April 4th apod.  

 

Sem tam se objeví překlep či chybějící čárka ve větě. Jedná se však o chyby 

minoritní, nemají vliv na pochopení a logickou návaznost textu. 

 

Jmenovitě bych vytkla pouze opakovanou chybu formátování a to chybějící 

kurzivu u latinských jmen (Formica, Formica polyctena….).  Zvláště 

výrazné např. na začátku literárního přehledu – kap. 2.1. lesní mravenci, kde 

se vyjmenovávají druhy lesních mravenců žijící v ČR. 

Věřím, že autorka si je tohoto úsusu, tj. psaní latinských jmen kurzívou, 

vědoma a že k chybě došlo pouze kopírováním a formátováním textu. 

 

Upozornila bych také na nejednotné formátování citací (tečka před nebo po 

závorce) – kapitola 2.1 vs 2.2 

 

Obecně je text dobře čitelný a srozumitelný, formální úprava splňuje 

náležitosti DP. 
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výsledná 

známka 

 

Pozitiva této práce:  

Autorka dobře zvládla zpracování literární rešerše, projevila velké úsilí při 

zpracování dat a statistickém hodnocení, zvládla logicky a jasně prezentovat 

výsledky své práce, nastudovala dostatek literatury. 

Negativa:  

Autorka se nepodílela na sběru dat, nezvládla hlouběji diskutovat své výsledky v 

kontextu oboru, porovnávat je s dostupnou literaturou.  

Formální úprava práce nevykazuje větší nedostatky vyjma chybějící kurzivy v 

latinských jménech druhů a rodů. 

 

Celkově hodnotím práci známkou 2 

 

2 

Otázky pro autorku:  

 

v textu výše  

 

 


