
Posudek na magisterskou práci Bc. Jana Filipa “Effect of floral rewards on 

specialization of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in meadows of Železné hory” 
 

V práci se autor zabývá vztahem mezi společenstvy pestřenek a cévnatých rostlin na lukách 

Železných hor, s důrazem na opylovací roli pestřenek. Za použití observativních terénních dat 

ze dvou prostorových škál (celé louky versus transekty) testuje pozitivní vztah mezi specializací 

a druhovou diverzitou opylovačů na jedné straně, a množstvím dostupného nektaru, diverzitou 

rostlin, a jejich abundancí na straně druhé. Některé z těchto vztahů pak v datech autor skutečně 

nalézá, a jejich intenzita závisí právě na prostorové škále. 

Předností práce jsou úctyhodná data – autor shromáždil cca. 500 transektů z 20 luk na 

nemalém území, ve dvou sezónách, a na každém transektu má určené jak pestřenky, tak 

rostliny. To vše je propojené s publikovanými daty o produkci nektaru pro jednotlivé druhy 

rostlin. Statistické zpracování dává víceméně smysl, a (po drobném doladění) je na 

publikovatelné úrovni. Práce je napsaná velmi dobrou angličtinou, a neměl jsem problém po 

prvním přečtení porozumět cílům, metodám, a výsledkům. Také oceňuji mapku lokalit, fotku 

louky, a tabulky s daty. Celkově je to dobrý základ pro publikaci.  

Slabiny práce jsou obšírnost a roztříštěnost úvodu, metody zabíhající do zbytečných detailů 

(sekce 3.3.1-3.3.3), a diskuse, které chybí jasné vyústění/syntéza a zdůraznění těch 

nejzásadnějších výsledků. Práce testuje 12 vztahů, každý na dvou škálách, což není snadné při 

čtení udržet v hlavě, a navíc každý z těch vztahů je v diskusi skutečně probrán a doplněn 

zajímavými postřehy. Bohužel úvod ani diskuse příliš nepomáhají nasměrovat pozornost na to 

nejdůležitější, a vlastně ani nevysvětlí, jak spolu ty jednotlivosti a vztahy souvisí a co z nich 

dohromady vyplývá. Autor sice načetl zásadní literaturu, jednotlivé argumenty a odstavce dávají 

smysl a jsou napsány pěknou angličtinou. Pro případnou publikaci by to však chtělo celé nějak 

zjednodušit, zúžit pozornost, vypíchnout to úplně nejzásadnější, dát to do moderního 

ekologického kontextu, a možná se zkusit více zamyslet nad praktickým přínosem výsledků. 

Celkově ale hodnotím práci velmi pozitivně, a autor dokázal, že umí pracovat s literaturou, 

vytyčit si cíle, posbírat kvalitní data, vyhodnotit je, a vše sepsat anglicky a srozumitelně, a 

rozhodně si zaslouží titul Mgr. Kvůli výše uvedeným slabinám však s hodnocením váhám mezi 

jedničkou a dvojkou, a navrhuji tedy rozhodnout podle výsledku obhajoby.  

Dotazy k obhajobě: 

1. Mohl by autor zkusit vypíchnout 1-2 skutečně nejzajímavější/nejzásadnější výsledky, na 

kterých by se dal postavit úderný impaktový článek, a vysvětlit, proč jsou tyto výsledky 

zajímavé, a jaký mají praktický a/nebo teoretický dopad? 

2. Mohl by se autor pokusit ilustrovat hlavní hypotézy skicou/obrázkem, který by mohl 

sloužit jako Figure 1 pro případný článek? 

3. Pokud to správně chápu, jsou indexy specializace d počítané z pozorovaných 

abundancí v interakčních (asociačních) maticích (Tab. 4, 5). Nebylo by na místě 

porovnat pozorované hodnoty indexů s nějakým nulovým očekáváním získaným pomocí 

náhodného rozhození abundancí opylovačů mezi rostlinami (tedy pomocí „nulového 

modelu“ předpokládajícího nulovou specializaci)? Pokud ano, jaký algoritmus by se 

použil a proč? 

V Praze dne 30. srpna 2021,      

Mgr. Petr Keil, Ph.D. 



Drobné technické postřehy (netřeba tahat do obhajoby) 

• Tabulka 7 by si zasloužila nějaké míry ukazující, jak moc je který prediktor důležitý, např. 

standardizované koeficienty, nebo míry vysvětlené variability. 

• Sekce 3.1: Je uvedeno, že louky měly přibližně stejnou rozlohu, ale chybí, jaká ta 

rozloha byla. 

• Indexy v sekcích 3.3.1-3.3.3 jsou rozepsány zbytečně do detailu, je tam nadbytek 

nejasných technických termínů, a smysl jednotlivých písmenek se těžko v textu 

dohledává. Lépe by bylo rovnou uvést, jaký index byl použit, spolu s jeho konečnou 

formulkou, a co nejjasněji popsat, co každé písmeno znamená (např. chybí, že a je 

abundance, a nenašel jsem, co je s). Detaily si může čtenář dohledat v literatuře. 

Vzorečky by možná bylo vhodné očíslovat. 

• Posledních pár vět sekce 3.3.3: Není popsáno, jak byl nakonec vyřešen problém, že 

zahrnutí roku zaseklo ten algoritmus. 

• Míra produkce nektaru či cukru v tabulce 3 a v textu: Jde o gramy na jedince, na druh, 

nebo na jednotku biomasy/pokryvnosti daného druhu? 

• Conclusion: Pro publikaci bych zkrátil, a asi vyhodil, většinu druhého odstavce. 

• Pro publikaci navrhuji čtenářům poskytnout jak současné tabulky, tak hrubá data, vše ve 

formátu .csv. Dále pak do mapičky doporučuji přidat hlavní silnice pro usnadnění 

orientace. 

• Figures 3 & 5: Možná bych se zamyslel, zda místo hrubých dat neukázat parciální (nebo 

marginální) vztahy z těch GLMM, tedy vztahy (a sklony) získané po odfiltrování těch 

ostatních proměnných v modelech. Je ale možné, že ve skutečnosti jde o parciální 

(nebo marginální) vztahy, a jenom jsem to nepochopil. 

 

 


