
Posudek na diplomovou práci

Pavel Pipek: Antipredační funkce fulgurace u ploštic (na příkladu druhu
Coreus marginatus)

Práce Pavla Pipka (dále PPP) se věnuje testování antipredační funkce fulgurace s pouŽitím
vroubenky smrduté coby modelové kořisti, dvou druhů našich sýkor (modřinka, koňadra)
v roli ptačích predátoru a jednoho druhu pimáta (člověk) jakoŽto predátora virtuální kořisti'
PPP otevírá čt|vý literární úvod, metodika je řádně a systematicky popsána, analýza a

interpretace výsledků odpovídá charakteru zvolené metodiky a jeji pomocí získaného
datového souboru. Práce je doprovázena celou řadou zdaÍilých obrazových reprodukcí, jež ji
pŤidávají Í\a palatabilitě. Z formáIniho hlediska nemám k práci žádných připomínek.
bramatických chyb a překlepů je v PPP poskrovnu.l

Práce přináší zajímavé výsledky experimentáIních testů poŽivatelnosti vroubenek
smrdutých a účinnosti jejich fulgurace (včetně srovnání rťvných typů kořisti, predátorů,
latencí do prvního útoku, pÍ7blíženi apod.). Proč autor vlastně odlišil klasické
experimentování od simulaci in silico a pro druhou jmenovanou kategorii zaved| zvláštni
sekci výsledků a vlastní diskuzi? I přes znaěnou energii, která muselabý věnována tvorbě
softwaru, výsledky byly nakonec takové, jaké byly. Nutno dodat, že diskuze nad touto
problematikou v sekci 9 tento zdénlivý neúspěch bohatě kompenzuje. Rozhodně by stálo zato
tímto směrem pokračovat a in silico experiment vhodně modifikovat. Zajímavá by byla
kombinace s pupilometrií. občas se vyplatí i experiment zopakovat na jiném vzorku
hodnotitelů: zejména studenti FHS UK by se mi jevili z jistých důvodů pro tento účel jako
optimální. Diskuze (sekce 7) mě doslova připravila o otázky, které mi tanuly na mysli při
čtení výsledků (ze sekce 6). Jedná se tedy o diskuzi kvalitní. Nějaké otázky přece jenzbyly'

(1) V úvodu autot naznaěuje, že význam fulgurace u vroubenky smrduté by mohlo
komplikovat batesiánské mimikry. Tato obava se zdá bý oprávněná' neboť abdominálně-
tergáIni fulguraci tacházíme například i u někteých kovaříků: Athous haemorrhoidalis,
Agrypnus murinus;jmenované pružníky jsem opakovaně přistihl pospolu svroubenkami na
vybraných 1oka1itách. Je moŽné, že by vroubenky tvořily s těmito (a jinými) druhy jakýsi
mimetický komplex? Vzhledem k nouzové poŽivatelnosti vroubenek není však jasné, jestli by
se mohl takový komplex tdržet. V diskuzi je pak zmíněta i poněkud spekulativní možnost
generuIizace s h1,'rnenopterami. Nerad bych ale .,dě1a1 uěethez hostinského". Jak to vidí pan
Pipek?

(2) V diskuzi (sekce 7.I) autor podává pět možných hypotéz vysvětlujícich rozdíI
v predaci ploštic z loňské a letošní generace. H4 se týká pocitu, kterého autor sám nabyl při
experimentování, a sice Že letošní imaga ploštic jsou obecně měkčí, méně chitinizovaná. Tuto
domněnku se zďá podporovat i jiný výsledek viz str. 40: ',Mladé sýkory zabijely vice
vroubenek z nové generace než koňadry dospělé"; nepatŤi tak už mláďatům obecně, Že si
budou vybírat stravitelnější a jemnější kořist? A není za terfto generační efekt zodpovědná
právě predace mláďat?

l ocitovat aspoň jednu práci prospektivního oponenta je strategie navýsost rozLtmná, někdy však ošemetná. Hned

rn začátku literárního úvodu jsem se pobaveně dočetl, Že vjedné práci (Kleisner' 2008) údajně zmiňuji, jak

se biologické disciplíny ve 20. stol. přiklonily k odhalování ontologických (namísto ontogenetických) procesů

vzniku zbarvetí. S vědomím, že ontologie se zabývá byím jsoucího, bych se raději nepouštěl do žádných větších

akcí.



(3) Jak si autor nakonec vysvětluje kontraintuitivní výsleďek, že nápadná barva při
fulguraci působila kratší prostoj než nenápadná? (A to třeba i vkontextu v práci zmiňovaných
experimentů se stuŽkonoskami viz Schlenoff, 1985)

Spis je zakončen rudimentárním avšak p.ostačujícím závěrem. Tento navíc díky
zmínce, že žádná sýkora během pokusů nezvracela, dodává celé práci pravověrně zoologický
nádech. Ptáce Pavla Pipka přináší originální poznatky a dává i slibná očekávání dobrých
výsledků v budoucí vědecké práci, aktuálně pak v rámci postgraduálního studia. Nezbývá mi
než Pavlu Pipkovi poděkovat za podnětné čtení a upřímně mu popřát mnoho úspěchů v další
výzkumné činnosti. Celkové hodnotím práci jako výbornou a doporučuji její patřičné
ocenění.

Y Praze 13.9.2010

Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.


