Posudek oponenta na práci Petera Harmaňoše

olfaktorická reakcia myší(Mas) na pach predátora (kompetitora)

V před|ožené diplomové práci autor shrnuje možnézpůsoby jimiž reagují Živočichové,

především hlodavci, na přítomnost predátora či jeho pach a faktory, které mohou antipredační
chování ovlivňovat. Práce, která byla poprvé předložena k obhajobě před rokem, doznala od
té doby významných změn k lepšímu. Byly vypuštěny kapitoly, které se nevztahují přímo
k tématu práce, přepracována byla experimentální část, překlepů je únosný počet a citace jsou
uváděny vesměs v souladu s pravidly. Přesto mi nezbývá než konstatovat, Že celková úroveň
práce není r1'soká.
Literární přehled se zďábýt vcelku přehledně rozdělen do kapitol. Pokud ale jde o čIenění
logické' zaÍazení někteých podkapitol mi není jasné. Konkrétně, proě je podkapitola
,,Multipredační hypotéza.. a,,Hypotézaroz|oženirizik,, uvedená v sekci ,,MoŽná vysvětlení
rozdílných reakcí kořisti na pach predátora..?
Samotný obsah jednotlivých kapitol působíznačně zmateným dojmem. Patrně je to i proto, že
pÍeváŽná část literárního přehledu je pouhým výčtem prací, které se zabýva|y daným
problémem. Většinou jsou uvedena všechna důležitá fakta. Autor je ale často nijak nehodnotí,
ani se nesnažih|edatmezi nimi jakékoli souvislosti. Podstatná sdělení tak mnohdy zaniknou
ve spleti ostatních informací. Zároveň se čtenář Íadu zajimaých inform aci nedozvi.
Například z jakého důvodu byla u juvenilních gazel Thompsonoých zjištěna vyššífrekvence
chování popisovaného jako inspekce predátora v porormání s dospělými, nebo proč myši
domácí nakažené Toxoplasmou gondii ztráceji strach z pachu kočky domácí? Jsem si jistá, že
odpověď na tyto otázky by autor v citované literatuře na|ez|.
orientace v textu je ztíŽena, tím Že některé věty jsou znaěně kostrbaté a není vŽdy jednoduché
pochopit jejich smysl' Z některých částípráce se zdá, Že smysl uniká i autorovi. Například
kapitola pojednávající o zdánlivě paradoxním chování - inspekci predátora: Autor čerpá
zptáce Fishmana (1999) a uvádí dva, podle něho nutné, předpoklady pro toto chování (ve
zkratce: 1. kořist musí již na poěátku celé situace jednoznačně detekovat predátora apoznat
jestli v danou chvíli loví; 2. cena útěku musí býtzanedbatelná). Kdyby ale zmíněnou práci
dobře prostudoval' zjistil by, že Fishman oprávněnost těchto předpokladů testuje a rozhodně
je nepovažuje pro inspekci predátora zanezbytné, spíšenaopak.
(Jinými slovy' z Fishmanovi práce vyplývá, že inspekce predátora není až tak paradoxním
chováním, když si uvědomíme, že zbrklý útěk můžebýt z důvodůztráty energie, vzdálení se od
zdroje potravy či úkrytu, velmi drahý, A to obzvláště v situaci kdy kořist neví, jestli opravdu
stojí tvóří v tvdř svému skutečnémupredatorovi a jestli ten má vůbec hlad. V takovou chvíli
stojí za to nejprve zjistit, jaká je situace a potom teprve se dát na útěk.)
Je pravda' že téma, které je v diplomové práci řešeno, je poměrně obsáhlé a výsledky mnoha
sfudií si navzájem odporují. Přesto si myslím, že při sepisování diplomové práce by student

již měl ovládat práci s literaturou natolik, aby byl schopen poskytnout čtenáři ucelené
informace a aby kriticky zhodnotil dosavadní qýzkum v dané oblasti. Peterovi se to bohužel
příliš nepovedlo.
V práci zůstaly od minulého roku některé věcné chyby, které rovněž svědčío nepříliš
pečlivémstudiu uváděných literárních pramenů.
- Autor stále trvá na tom, že druh orconectes juvenilis - třída: Malacostraca-rakovci je ryba
(str. 19).

Myš domácí není v ná|ezech z lztae|e určitě zj ištěna před 120 000 lety, ale před 12 000 (str.
22 a43). Pokud to z textu citované Cucchiho (2005) práce není zřejmé, doporučuji nalistovat
tabulku na konci a ověřit si tento fakt v ní.
-

l/
I

/

V experimentální části autor testuje odpověd'samců a samic myši domácí na pach různých
predátorů ve vztahu k evolučnízkušenosti s daným predátorem. oproti minulému roku se
zvýši| poěet testovaných predátorů resp. jejich pachů. Autor nepochybně strávil hodně času
provedením dalších experimentů' kterých je poměrně vysoký počet i následnou analýzou
zánnamů pozorovaného chování.
Kapitola Materiál a metody dostatečně popisuje metodiku použitou k zodpovězení
vytyčených otázek,
Výsledky provedených experimentů jsou uvedeny jak v diplomové práci tak na přiloženém
CD. Ačkoli celková úprava této ěásti mohla bý lepší,lze se ve Výsledcích bez problémů
zorientovat.
Autor se v Diskusi vcelku poctivě snažíodpovědět na otázky, vznesené v úvodu práce a
interpretovat zjištěnévýsledky' Narazil ale na oblyklý problém behaviorálních studií. Ato, že
výsledky lze mnohdy interpretovat různými způsoby. Proto se mu asi stalo' Že zýšené
očuchávání předloŽeného pachu potkana vysvětluje u laboratorních myšíjako antipredační
chování a u myšídivokých tvrdí, žejde naopak o preferenci pachu příbuzného hlodavce. Jak
došel ke svému závěru v případě divoké myši je jasné, protože myši reagovaly na pach
potkana podobnějako na pach kontroly a vesměs opačně nežna pach predátorů. U
laboratorních zástupců však byla testována odpověd'jen na potkana' Na základě čeho si autor
mys1í, že š1o v tomto případě o projev antipredaěního chování a ne o preferenci jako u
divokých myší?
Autor zmiňuje v diskusi několikrát obecně ýskyt preference či averze k pachu, neodkazuje se
na konkrétní ýsledky, takže není jasné, ke kterému testovanému parametru se vyjadřuje. To
ztéžujeorientaciv diskusi. Nicméně, pokud jsem se zorientovala správně, tak autor hodnotí
vesměs ,,čas strávený v budce s pachem k celkovému času v obou budkách... Proč nevěnuje
stejnou pozornost i parametru ,'očuchávání otvoru do budky atd... Při té příleŽitosti bych ráda
zmin1la velký rozdíl v reakci na moě medojeda mezi těmito parametry (jednou se mu myši
qlhýbaly a podruhé mu věnovaly poměrně dlouhou pozomost), kteý není nijak diskutován.
To koneckonců platí i pro reakci na pach laboratomího potkana. (S tím souvisí dotaz číslo7
uvedený na konci posudku.)
Uvádět, Že ,,ten a ten autor s tématem také polemizuje.. jako poslední větu kapitoly a
neseznámit pak čtenáře s výsledkem této polemiky mi nepřijde Zrovna šťastné(str.45).
V diskusi se objevujeještě několik nejasností či nesrovnalostí' z nichž některé uvádím v
podobě dotazů na konci posudku a doufám, žeje Peter uspokojivě objasní v průběhu
obhajoby.

Hlavní závěry vyp|ývajícíz provedených experimentů jsou na konci práce poměrně logicky
shrnuty. Ve svém celku ale práce působíponěkud zmateně.
Přestože diplomová práce Petera Harmaňoše svou kvalitou pokulhává za standardem prací
obhajovaných na katedře zoologie PřF UK, je vidět, především ve srovnání s prací
předloženou před rokem, určitézlepšení. Autor jistě věnoval mnoho času experimentální části
a nepochybuji, Že se snažil lylepšit i samotný text diplomové práce podle sqich nejlepších
schopností. S přihlédnutím k těmto faktům doporuěuji práci k obhajobě, které se autorjistě
zhostí s velkou pečlivostí.

Dotazy

V

1.V čem spatřuje autor rozdíl mezi inspekcí predátora a hodnocenim rizik (risk-assessment
behaviour, riziko-zisťujúce správanie)?
2. Podkapitola na str. 18 končívětou:
polemizúje například Jonsson (2000).

o takto vznikajících rozporech v interpretaci výsledků
*KdyŽuž autor toto téma načal, mohl by nás s touto

polemikou seznámit?

je známa.
3. Hypotéza vysvětlující reakci myšínakažených Toxoplasmou na pach kočky
nakažené
myši
ZajiÁa|oby mě a|e, zda je známojaký důvod ke stejné reakci mají

jednohostitelským patazitem Eimeri a vermiformis?

Dotazy k části Diskuse:
uvádí větu:
4. Při vysvětlování proč se myši pachu krysy a potkana nevyhýbají autor
aplikovat... Nepochopila jsem její souvislost
,,Dokoňce ani multipredační ňyp.ot éza se tu nedá
se zbytkem textu. Mohl by autor vysvětlit, jak to myslel?
5. Pokud je slabá reakce na moč fenka'

kočky atygravysvětlovánaniŽší schopností moči

vyvolat sirach, jak vysvětlíte silnou reakci na moě medojeda?

6. Jak vysvětlíte odlišnou reakci na pach divokého a laboratorního potkana v parametru
..očucháváníotvoru do budky atd...?

jaké závěry plynou zparametru,,očuchávání otvoru do budky atd...a jaké
z ,,ěas strávený v budce k celkovému času atd.*? Vyplývá z ntch to samé, nebo ne?
7. MůŽete popsat

Dalšípřipomínky:
(str.9)
Fishman (1999) citoval práci FitzGibona o gaze|ách, nenapsaljí sám - špatně citováno
,4. russatus - vypadla ktrziva (str. 11)
giving up densities - termín mohl být pořádně vysvětlen (str' 12)
u.."ňu*u literatury jsem nenašla citaci ze strany 18: Kavaliers a Colwell, 1995
Mustela vison ne Mustela vision (str. 20)

Mer. Kateřina Janotová
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