
Oponentský posudok 

 

na dizertačnú prácu Kateřiny Hotové Svádové: Mimetický komplex středoeuropských 

červeno- černých ploštic (Heteroptera) 

 

 Práca sa zaraďuje k skupine prác behaviourálno-ekologického charakteru, ktoré 

aj z nášho regiónu stále viac prenikajú do svetovej literatúry. Súbor 5 predložených 

experimentálnych prác, analyzujúci vzťahy modelových vtáčích predátorov a mimetických 

ploštíc potvrdzuje slušnú kreativitu a réžiu autorky, ktorá rozvíja ďalej túto školu. Rukopisy 

logicky doplňuje úvod (18 str.) a vzadu dvojstránkový záver uvedených rukopisov. Tieto 

doplňujúce kapitoly nie sú len ornamentom, ale vysvetľujú ciele, myšlienky a závery autorky. 

Ciele sú jasne postavené (str. iv) a riešené v príslušných uvedených rukopisoch 

a publikáciách. Sčítanosť autorky je predstavená v kvalitnom úvodnom literárnom prehľade 

doterajších poznatkov o problematike (112 citácii). Je treba poznamenať, že autorka citovala 

hlavne časopisy s vysokým impakt – faktorom. 

Hlavnú časť dizertácie teda predstavuje súbor piatich prác (z ktorých 3 boli 

publikované, jedna je zaslaná, a jedna v tlači) v kvalitných CC časopisoch. Dizertantka je 

prvou autorkou v 2 z uvedených prác. (Tu by bolo asi vhodné podiel autorky na rukopisoch 

ako aj súhlas spoluautorov k použitiu prác pre tento kvalifikačný postup). Celá práca je 

prehľadne napísaná a je výsledkom náročnej experimentálnej práce, vyžadujúcej od človeka 

plné nasadenie i v organizácii kolektívov. Je však aj ukážkou jej kvalitných tvorivých 

vlastností. 

  Práca je prínosom pre poznanie vzťahu 6 druhov vtáčích predátorov k mimetickému 

komplexu ploštíc. Významným výsledkom je aj poznanie akejsi psychológie a osobnostného 

typu (personality) modelového predátora. Napríklad, že vtáky nie sú schopné generalizovať 

negatívnu skúsenosť s červeno-čiernym aposematikom na jeho žlto- čiernu mutáciu a tiež, že 

naivné predátory sa učia odmietať rôzne farebné mutácie aposematikov rovnako rýchlo. Ďalej 

tiež, že existujú osobnostné rozdiely v type reakcie na novú korisť. 

Štatistické analýzy a hodnotenia sú primerané získanému materiálu.  

Dizertačná práca splnila vytýčené ciele po všetkých stránkach. 

 

K práci by som mal niekoľko pripomienok a otázok do diskusie: 

1. Názov práce: nebolo by vhodnejšie spomenúť v názve aj predátory, napr. „Vtáčie 

predátory a mimetický komplex....“? 

2. str. xxviii – Záver – je táto kapitola skutočne záver? Nie je táto kapitola skôr súhrn 

zistených poznatkov a nebol by takýto nadpis vhodnejší? 

3. Rkp. I. , str. 3. – celkove sa testovalo 80 vtákov × 4 druhy (320). Boli tieto testované 

každý z uvedených 6 rokov? Koľko vtákov/ druhov versus ploštíc bežalo paralelne 

4. Rkp. I. , str. 3 – nemohla voliéra o hrane 70 cm ovplyvniť reakcie a správanie pomerne 

veľkého druhu T. merula? 

5. Na základe čoho sa doktorandka rozhodovala (rozhoduje), ktoré modelové druhy vtákov/ 

predátorov si vybrala? 

6. V súvise s prácou I v spise: boli niekedy testované a porovnávané v reakcii na 

aposematické Heteroptera aj vtáčie druhy, dominantne ich konzumujúce (napr. Sitta, 

Lanius, Phylloscopus)(viď napr. práca Exnerová et al. 2003b)? 



7. Práca I, v súvise so str. vi-vii: Čo znamená že druh Turdus merula napáda všetky 4 druhy 

testovaných ploštíc, no 2 druhy z toho nekonzumoval? Nie je to jednoducho jeho obrana 

ako typického lumbrikofága? 

8. Práca I. , Fig. 2.? s čím môže súvisieť fakt, že T. merula výrazne viac napáda a zabíja 

ploštice ako ostatné druhy testovaných predátorov? 

9. Rkp II: dajú sa tieto výsledky z červenočiernych aposematických ploštíc extrapolovať aj 

napr. aposematikov iných taxonomických skupín (napr. Coleoptera: Coccinellidae; 

Lepidoptera, Zygaenidae)? 

10. Rkp. III, str xii:  spomína sa význam kontrastu koristi voči pozadiu. Aké bolo pozadie 

pokusu k rukopisu a aký mohlo mať vplyv? 

11. Rkp IV, str. xvi: je predpoklad, že výsledky s personalitou Parus major by boli podobné 

aj u iných podobných druhov vtáčích predátorov (čo napr. heteropterofág Sitta europaea)? 

12. Rkp. V: u ktorých skupín hmyzu sú známe najčastejšie sezónne farebné zmeny? 

13. Literatúra: skratky časopisov – sú podľa nejakej normy? Napr. Proc. R. Soc. B.; Biol, 

Brat.  

 

Uvedené otázky, pripomienky ako aj drobné preklepy označené v texte neuberajú práci 

na originalite, slúžia hlavne pre diskusiu.  

Osobitne vysoko hodnotím stručnosť a jasnosť vo vyjadrovaní a výsledky o vplyve 

učenia a personality na predačné stratégie viacerých druhov vtákov. 

 Dizertačnú prácu odporúčam prijať v zmysle platnej legislatívy a po úspešnej obhajobe 

udeliť doktorandke titul PhD. 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene, 21.06.2010                                                                   RNDr. Anton Krištín, DrSc. 

 

 


