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Zdůvodňor,ání toho jak důležité a užitečné je studium antipredačního chování jsem jiŽ
věnovai mnoŽství času v jiných posudcích (zvláště pak školitelských) i při jiných
příležitostech' tento gambít proto vynechám, Nicméně přes jistou obeznalost problematiky rně

úvod překvapil. Domníval jsem se, že již znám všechny způsoby jak ptáci na antipredační
téma otevřít _ vyvaŽováttí investic do obrany a jiných aktivit, přizpůsobení obrany hrozícímu
nebezpečí, rozpoznávání predátorů a signálů jejich přítomnosti či sociální aspekty
antipredačního chování. Pojednání o strachu však pro mě bylo naprostou novinkou. Nemohtt
Ťíci,že bych se nepoučil, současně však pociťujijisté rozladéni' Zcela určitě za to částečně
může moje neznalost jazyku humánní (a od ní odvozené zvitecí) psychologie. Některé
pochybnosti však snad mají věcné jádro. Neodpustím si proto dvě otázky:
1' Autorka roz1išuje mezi ,jednoduchou reflexní odpovědí" a ,,centrálním motir'ačním

Stavem'o (kter1i nazyvá straclrenr). By}o by možné týo. údajně zcela odlíšné reakce

experimentálně odlišit? Má sýkorka,když nepřiletí na krmítko s krahujcem strach, nebo se

u ní projevujejednoduchá reflexní odpověď?
?. Já prosťáčekjsem se domníval, Že je odpověď na predátora buď vtozená nebo naučená'

Autorka však pŤichazí s konceptem fobie, kterému nerozumím. Předpokládaljsem se, Že

fobii z hadů mohu buď mít ,,odjakživao'nebo ji získat zkušeností (spíše ovšem z četby než
přímým kontaktem s krajtou mříŽkovanou či zmijí gabunskou). Je ještě jiná možnost?
Mohou takovou cestou ziskat fobii třeba sýkorky?

Druhou část úvodu nazýlá autorka literárním přehledem a podává v něm hutný přehled toho,

co se ví o reakcích poučených i naivních primátů na hady' V prvém případě je text
strukturován podle prvků antipredačního chování a opětjsem se z něj poučil, především o
klasiťrkaci vaiovn;1óh hlasů (tó ovšem neznamená, Že bych jí věřil). Čtení o predátorech

naivních je poněkud depresivní. Někomu reagovali hodně, jinému málo a dalšímu vůbec ne,

Příčiny ovšem, alespoň na prvý pohled, patrné nejsou. Souhlasím nicméně s autorkou, že je

rozumné pátrat po nich především v metodice. Mě1 bych jen jednu drobnou otázku,
motivovanou rýlučně zvědavostí :
1. Proč, probůh, Gursky (2005) předkládala nártounům převáŽně alopatrické lracly?

Metodika je sepsána úsporně a srozumiteině, coŽ ostatně platí pro práci jako celek. PŤesto k ní
mám jednu, z mého pohledu zásadní př'ipomínku. obsahuje totiž jen popis experimentů'
zatirncojejich lryhodnocení chybí. Cástečně to napravují výsledky, nicméně i přes veškeré

intelektuální úsilí, mi zůstávají některé detaily experimentu na makim trpasliěím záhaďou'

Moje hiavní otázka je tedy nasnadě:
1. Z metodiky jsem pochopil, že měřítkem strachu byla ochota dojít si pro potravu přes

prostor s pachovým signálem predátora, Ve výsledcích však hovoří o preferenci strany

boxu (s. 30,Ť,2). Ptám se tedy, co bylo vlastně vysvětlovanou proměnnou?

2. Kromě toho by mě zajima\q proč byl u makiho pouŽit pachový stimulus, coŽ znemožňuje

srovnání s ostatními druhy?

Jak jsem jiŽ naznači!, docÍtází podle mého názoru k nepŤíliš šťastnému prolínání rysledků
s metodikou. Musím nicméně ocenit \Ysoce sofistikovarré statistické hodnocení získaného



materiálu, které se, jak alespoň věřím a nic jiného mi ostatně moje (ne)znalost této disciplíny
neurnožňuje, vypořádalo se všemi nástrahami experimentálního designu, které přináší práce

nazvíŤatechv Zoo. Neodpustím si ale jednu poznámku, která však spíše neŽ k autorce

směřuje k době a mravům. Statistické hodnocení nám (údajně) říká, zdana|ezeným vztahům
můžeme věřit. Nicméně, především u sofistikovaných metod, se z nich nedovíme vůbec nic o
tom, co zvíŤatadoopravdy dělala. To v plné míře platí i pro předloŽenou práci. Uvítal bych
proto nějaké obrázky (typu fousatých krabiček), které by ukazovaly naměŤená data ajejich
varianci před provedením transformačními kouzel. Jsem si ovšem vědom, Že progresivní

vědci považují takováto pÍánízanepatřičnost a důkaz zaostalostijejich nositelů. Neodpustím

si ale dvě drobné kontrolní otázky,jejichz zodpovězení bude pro statisticky kompetentní

autorku jistě hračkou:
l ' Proč by1y použity pro analýzu makiho sloŽitější smíšené modely (GLMMI V čem jsou

lepší než jednoduché zobecněné lineární modely (GLM)?''
2' Co s daty provádí arcsinová transforrnace?

Diskuse je až na jednu větu v prvním odstavci pojednána srozumitelněba aŽ čtivě. Vedle
celkové rekapitulace wýsledků se soustr'eďuje především nanejzajímavějŠí zních- odlišnou
reakci či přesněji nereakci lemurů kata. Z nabízených vysvětlení mi přijde jako daieko

věrohodnějšipozitivnimotivace pokusných zvíÍatnežniŽší predační tlak ze strany hadů. Jaky

podíl mají útoky hadů na mofialitě makaků vepřích, kteří na hada strachem reagovali? osobně
povaŽuji za nedůleŽitějŠí závěr předloŽené práce zjištění respektive položení důrazu nato, že

negativní reakce na hada neznamenáu naivních primátů antipredační chování v tradičním
slova smyslu a tedy ani jednoznaěnérozpoznání hada jako predátora (coŽ je fenomén

zajimajícinaši budějovickorr skupinu). U méně čitelných Živočichů neŽ jsou opice (například

sýkorek) si takovýto rozďi| badatel vůbec nemusí uvědomit. Nad diskusí mě opět napadlo

několik otázek:
1. Hadi představují jak ,,morfo1ogicky" tak .,ekologicky" (relativně nízký podíl neškodných

forenr) velmi osobitou skupinu. Byla doloŽena obdobná ,,předběŽná opatrnost" vůči
savčím a ptačím predátorům?

2. Je nepochybné, že klíčowý ýznarn má v experimentech s naivními zvííaty kontrola. Byla
by autorka schopna navrhnout sadu zr'iřat a dalších objektů, která by dokázala,,koncept"
hada co nejpřesněji lrymezit?

PředloŽená práce řeší atraktivní téma na atraktivní skupině. Plati za to velmi omezen:hrr

manévrovacím prostorem (malý počet pokusnýchzviÍat, velmi omezené moŽnosti
optimalizace experimentálnílro designu). Podle mého nžtzoru se autorka s nastraŽerrými

úskalími v rámci svých moŽnosti r,ypořádala. Mé výtky mají spíše polemickou neŽ odsuzující
povahu. Nemám proto pochybnosti ojejí úspěšné obhajobě a navrhujijejí hodnocení stupněm

ýbomě,"
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