
Posudek školitele na diplomovou práci Martina Zitka: 
Ekologické faktory ovlivňující variabilitu ultrafialového zbarvení květů 
 
Diplomová práce Martina Zitka je dalším spisem v rámci tzv. „ultrafialové série“ a zároveň se v rámci 
ní poněkud vymyká, neboť jejím předmětem nejsou motýlí křídla, nýbrž květy rostlin. Práce je to 
poměrně stručná. Celkově čítá 42 stran, včetně seznamu citované literatury, seznamu tabulek, 
zdařilých vyobrazení a dalších nezbytných součástí. Střídmost obvykle na kvalitě práce nic neubere, ale 
často pochopitelně ani nepřidá. Obecně mám stručná vědecká pojednání raději, a proto jsem 
pretendenta k prodlužování diplomního spisu ani nenabádal. Práce je psána velmi dobrým jazykem a 
bylo mi radostí se jejím textem zaobírat. Překlepů a gramatických pochybení je v ní snad jen pomálu. 
Nu a  za ty, které jsou, nesu sám svůj díl viny, neboť sem práci opravdu pozorně četl – jakkoliv spíše 
„okem ducha“ nežli „okem censora“. Největší síla této práce je v samotném jejím tématu, které si klade 
za cíl postihnout zákonitosti variability ultrafialového zbarvení květů blatouchu bahenního (Caltha 
palustris). Diplomant byl velmi samostatný, ovládl umění fotografie v ultrafialovém světle, navštívil 
řadu lokalit u nás i v zahraničí a (až na pár položek) zcela sám nasbíral celý datový soubor.  

Proč mají blatouchy volská oka? (rozuměj UV kresbu typu „bull-eye“) Buď z podobného důvodu  
jako „proč mají sloni velké uši“, tedy vlivem prostředí, anebo se nabízí odpověď: protože tím někomu 
něco signalizují. Zřejmá skutečnost, že květy jsou atraktory opylovačů, a že UV kresba může nějakým 
způsobem tuto funkci modulovat, ovšem nutně nevysvětlují ani existenci ani formální variabilitu 
tohoto jevu. Variabilita kresby může být ostatně dána faktory, jež s funkcí květu nemají mnoho 
společného. Pokud je nějaká část této již existující variability nějakým způsobem opylovači sekundárně 
zhodnocována, není to automaticky vysvětlením původu těchto vzorů. To je asi jako říkat, že kalhoty 
do zvonu vnikly, protože se lidem líbily. Tak proč nenosíme v důsledku positivní selekce nějaké hyper-
zvonáče? Asi proto, že zvonáče nejspíš vznikly jako taková provokativní excese, a teprve pak se lidem 
zalíbily. Jenže pak se zase lidem přestaly líbit (neznámo proč) a nahradily je mrkváče, dekadentní 
plísňáče, a ty zase vystřídali praktické kapsáče, aby je nakonec opět nahradili nepraktické zvonáče a 
nepohodlné trubky atd. Takto tedy kauzalita selekčních tlaků tzv. „vysvětluje“ formu kulturních 
artefaktů. A co teprve formu nějakých ultrafialových „volských ok“ na květech? Funkce libovolného 
znaku jen někdy (spíše málokdy) odráží kauzální příčiny jeho evolučního původu. Zároveň známe-li 
funkci nějaké struktury, vůbec to ještě nemusí znamenat, že známe i příčiny patrnosti její variability. 
Jak autor sám poněkud ironicky poznamenává „Variabilita je zde zřejmě jen proto, abychom ji mohli 
vyložit pomocí přírodního výběru“. A dodejme jen, že přírodní výběr je tu zase jen proto, aby se někteří 
mohli ukájet představou, že skutečně pochopili proces geneze účelných vlastností organismů. My, kteří 
nahlížíme, že k pochopení formy organismů je nutné zohlednit nejen interakce mezi genetickou, 
fylogenetickou, a environmentálně-funkční matricí biologické organizace, nýbrž i mnohonásobné 
koopční (exaptační) kauzální předivo prostupující systémově-emergentní endoskelet organického bytí, 
podobným zkratkovitým klamům (zatím/již) příliš nepodléháme. A to říkám i přesto, že práce Martina 
Zitka nakonec empiricky zkoumá právě vliv prostředí na UV znaky květů, a potažmo i z tohoto plynoucí 
selekční tlaky, které by mohli daný znak formovat. U blatouchu se však zdá, že „tlačily tlaky tlačily, ale 
málo – uvéčko se jim vybarvilo“; že to nedává smysl? Inu prostě bull-eye. A protože posuzovaná 
diplomová práce není ani myšlenkově ani formálně v žádném případě bull-s**t,  jednoznačně 
doporučuji její nejkladnější ohodnocení.  
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