
 
 
Posudek školitelky na diplomovou práci Pavla Pipka 
 
 

ANTIPREDAČNÍ FUNKCE FULGURACE U PLOŠTIC  
(NA PŘÍKLADU DRUHU COREUS MARGINATUS) 

 
 
Diplomová práce Pavla Pipka vznikla v rámci komplexního studia reakcí 
predátorů na multimodální antipredační mechanismy ploštic, toho času 
finančně zajišťovaného grantem GAČR 206/07/0507. V rámci našich 
dosavadních experimentů jsme se věnovali hlavně účinnosti jednotlivých 
komponent výstražného zbarvení a ploštice tak víceméně představovaly 
objekt behaviorálních reakcí svých, převážně ptačích, predátorů.  

Pavel se ve svých experimentech pustil do zkoumání funkce dalšího 
aspektu varovné signalizace a to specifického výstražného chování ploštic, 
spojeného s expozicí skrytého nápadného zbarvení. Musel tedy podstatně 
upravit naši jinak již celkem standardní experimentální metodiku tak, aby 
bylo možno v pokusech přimět ke spolupráci nejen ptáky, ale i ploštice. To 
se nakonec ukázalo jako největší problém z celé práce a při jeho 
překonávání projevil Pavel značnou vytrvalost, invenci a v neposlední řadě 
i manuální technickou zručnost.  

Od počátků naší spolupráce byl Pavel zcela kompatibilním členem 
našeho "aposematického týmu" - účastnil se všech těch obtížných ale 
nutných prací předcházejících vlastním experimentům jako je čištění 
hnízdních budek, chytání ptáků, sběr a chov ploštic a především 
vychovávání desítek naivních sýkorek. K vlastním pokusům přistupoval s 
invencí, kriticky a promyšleně. Kdykoli zase něco nefungovalo tak, jak 
jsme si představovali, přicházel hned s alternativním řešením. Jakkoli byla 
jeho pokusná činnost vždy zároveň provázena specifickým chaosem, na 
výsledcích práce se to nijak neprojevilo.   

Kritické připomínky k výslednému spisu přenechám oponentovi a 
zmíním spíš nějaké ty kladné aspekty. Oceňuji zejména Pavlovu schopnost 
kritického hodnocení a interpretace vlastních výsledků, patrnou z diskuse 
v předložené práci a samozřejmě i rozšíření původního tématu o 
počítačové detekční experimenty. Jakkoli se nepodařilo najít na otázku 
funkce fulgurace u vroubenek jednoznačnou odpověď, domnívám se, že 
práce přináší řadu originálních poznatků a je i cenným metodickým 
podkladem pro další bádání.  

Z výše uvedeného snad není pochyb, že předloženou práci doporučuji k 
obhajobě a kladnému hodnocení. 
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