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Posudek na diplomovou práci Víta Mikuláška „Vzácné a ohrožené druhy pavouků ČR"

Předložená práce vychází z elektronické podoby KcÍ/c7/oge/ pczvo#kz3 ČR Buchara a Růžičky,
což je dílo, které v sobě spojuje sít'ový atlas pavouků a „katalogový" přehled o habitatových
nárocích, ohroženosti a bionomii všech našich druhů řádu Araneae. Diplomant se na základě
tohoto jedinečného datového souboru ptá, jaké charakteristicky jednotlivých druhů rozhodují
o jejich ohroženosti. Hledá tedy biologické koreláty ohroženosti, přičemž ohroženost hodnotí
shodně s autory Kczfcí/og#. Uplatňuje přitom metodu klasifikačních stromů, coŽ je modemí
neparametrická statistická metoda obsažená v programu CART.

Práce se mi líbila, a to tak Že velmi. Z poměmě obsáhlého Úvodu je vidět, Že se autor vyzná
v české arachnologii a Že má své pavouky rád, z Diskuse je cítit, Že ho současné a budoucí
ohrožení pavouků nenechává chladným. Z Metodiky a Výsledků pak vidíme, Že pracoval
s rozmyslem, věděl co dělá, nad výsledky se zamýšlel. Též fomální úprava a jazyk práce
patří k těm lepším.

Zásadní nedostatek naopak vidím v tom, Že autor pouŽívá kategorizaci ohrožení vytvořenou
autory Kcr/cz/og#, aby ji analyzoval na základě dat vytvořených stejnými autory. Ty „kategorie
IUCN" nepocházejí z nějaké IUCN, ty j sou přiřazené na základě vlastních výsledků síťového
mapování, spojených se expertní zkušenostmi autorů. V kategorizaci tak hrozí, Že bude
reflektovat vzácnost, nějaké nevyřčené předpoklady, nebo obojí. Ve vlastních analýzách pak
riskujeme cirkularitu, alias že „dokážeme, proč si autoři m)/s/G/z., že některé druhy j sou
ohrožené a jiné ne.

Upřímně řečeno, ono to takje skoro vždy. Jednak vzácnostje legitimním důvodem k zařazení
mezi ohrožené druhy, a to i podle IUCN (druh lze zařadit na základě vzácnosti a/nebo malé
početnosti populací a/nebo zmenšení areálu). „Objektivní" hodnocení ohroženosti,
nenavázané na vzácnost, je možné tam, kde známe změnu v čase, coŽ u pavouků nehrozí -i
kategorizace ohroženosti denních motýlů, pro něž jsou k dispozici o dost uceleněj ší data, j sme
s kolegy trochu pracovali s expertním úsudkem a hlavně jsme vzácnost použili jako přídatnou
kategorii. Cirkularita tak v analýzách je, mohlo by to být vnímáno jako chyba, ale moc s tím
nenaděláme -musíme si jí však být vědomi.

Domnívám se, že právě kvůli cirkulámí kategorizaci diplomantovi jako velmi silné prediktory
ohroženosti vycházely počet mapových polí, respektive hojnost/vzácnost druhů (což je ale
skoro totéž). Osobně proto pokládám za zábavnější výsledky, které s těmito proměnnými a
priori nepočítaly -tedy ty od str. 23 dále. Zde k prediktorům ohroženosti přistupují světlo,
vlhkost a první nález a ukazuje se mj . Že nejohroženější jsou druhy stanovišť buď velmi
světlých (& teplých), nebo naopak stanovišť velmi stinných a vlhkých. Tedy druhy
sukcesních extrémů, alias stanovišť, které člověk v posledních staletích aktivně potlačuje.

Jenže i zde může být problém! Buchar i Růžička samozřejmě vědí, Že skal a písčin je v naší
krajině málo, případně že rašeliniště jsou „mimořádně cenná". My naopak nevíme, nakolik
tuto apriomí znalost nezohledňovali při kategorizaci ohroženosti.

Jak uŽ jsem zmínil, to vše jsou inherentní potíže podobných analýz, kterým se nikdy nejde
úplně vyhnout. Osobně bych, kdybych se práci pokoušel publikovat, zkusil následující.

1.   Ještě před volbou proměnných pro analýzu bych explicitně formuloval hypotézy, proč
by vzácnost měla ovlivňovat například velikost těla nebo humidita. Takových



teoretických i empirických prací je spousta, byť Žádná na pavoucích, a jej ich pročtení
a citování by práci učitě prospělo.

2.   Ještě před klasifikací stromovou metodou zkusit testovat jednotlivosti, když uŽ nic tak
proto, aby čtenář viděl, jak proměnné chodí.

3.   Jako gró práce prezentovat analýzu, do níž nevstoupí počet čtverců, ale ani vzácnost a
podobné „matoucí" proměnné.

Aby mi nebylo špatně rozuměno: nic z předchozmo nepokládám za kritickou chybu, protože
zatraceně dobře vím, na j ak tenkém ledě se podobné analýzy pohybují. Skutečných
nedostatků je v práci naopak málo a jsou snadno napravitelné

- v Abstraktu chybí zmínka o použité analytické metodě
-    V Metodice, str.  18, text skáče z popisu prediktorů na detaily analýzy, aniž čtenář tuší,

v čem ajak se analyzovalo (to je až na str.19)
-    Diskuse ,,,... žádný z našich pavouků není bezprostředně ohrožen vyhynutím. . .". Silně

protestuji, protože není nic známo o velikosti populací, fluktuacích a hlavně
minulém rozšíření Žádného druhu. Správná formulace by měla připustit, že to o
Žádném pavoukovi #e#z' z7!ó773o.

•    str. 30: „primámě bezlesé lokality. . . odpradávna ovlivněné lidskou čimostí" je nešt'astná
fomulace, byť víme, jak to autor myslel.

-    str. 32, stupeň ohrožení motýlů a pavouků skutečně nelze srovnávat, pro pavouky máme
mohem kusejší znalosti

-    str. 33, „Nápravná opatření". Autor se příliš zaměřuje najedinou oblast, ekologickou
obnovu, a opomíjí dvě další „nohy" pomyslné trojnožky, územní ochranu a
nutnost biologizace běžného zemědělského a lesnického hospodaření.

Diplomant prokázal schopnost zajímavě fomulovat badatelský problém a ten pak logicky a
přehledně analyzovat modemími metodami. Splnil tak obecné požadavky kladené na
diplomovou práci, kterou tímto doporučuji k obhajobě a doporučuji klasifikovat stupněm
výborně.

V Českých Budějovicích, 29. srpna 2008 '

Doc. Martin Konvička, PhD.


