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Posuzovaná diplomová práce má rozsah 76 stran, standardní členění a její nedílnou 

součástí je i přiměřená obrazová dokumentace. Na teoretické části spisu oceňuji, že vědomě 

akcentuje polymodální povahu organismálních zbarvení a reflektuje kontextualitu jak 

expozice signálu kořistí tak i jeho interpretace predátorem. Cíle práce jsou jasně a 

srozumitelně definovány. Práce testuje reakce dvou druhů sýkor na aposematicky zbarvenou 

ploštici Tritomegas sexmaculatus a to jak u ptáků odchycených v přírodě tak u odchovaných 

koňader (vrozená reakce),  dále pak účinnost jednotlivých složek multimodální signalizace, a 

nakonec i vliv multimodální signalizace na averzivní učení odchovaných ptačích modelů.   

Z formálního hlediska nemám k práci žádných připomínek. Práce je psána ze 

syntaktického i věcného hlediska adekvátním jazykem a celkové zpracování vykazuje známky 

pečlivosti. Gramatické chyby a překlepy se v práci vyskytují jen sporadicky. Přiznání a 

označení dvou sekundárních citací v seznamu literatury navíc svědčí o autorčině celkové 

nezkaženosti a morální bezúhonnosti.  

K experimentálnímu designu, statistickému zpracování a prezentaci výsledků nemám 

žádných kritických poznámek. Diskuze mi místy připomínala spíše slovní rekapitulaci 

výsledků, nežli expozici spekulativního umění v zrcadle svářících se hypotéz.  Mám proto 

několik dotazů k některým formulacím a k interpretaci výsledků v diskuzi.  

Autorka v úvodu tvrdí, že její práce představuje "pravděpodobně první testování 

účinnosti multimodální signalizace u reálné kořisti na reakce ptačích predátorů s porovnáním 

účinnosti působení jejích jednotlivých signálů". O testování úlohy jednotlivých složek 

muldimodální signalizace (akustický a optický signál) se ovšem pokoušel například Adrian 

Vallin et al. (2005): "Prey survival by predator intimidation: an experimental study of peacock 

butterfly defence against blue tits". Uvážíme-li podobnosti v experimentálním designu 

(motýly se zakrytými očními skvrnami, motýli modifikovaní tak, aby nestridulovali etc.), 

použití stejného predátora (sýkora modřinka), je z podivem, že autorka uvrhla Vallinovu práci 

v zapomnění. Čím se Adrian Vallin provinil?  

Autorka na s.13 sice poznamenává, že cílem práce nebyl popis evoluce výstražných 

signálů, ale zároveň správně naznačuje že evoluční mechanismy vysvětlují princip působení 

aposematického zbarvení na predátory. Jak by řekl klasik "nothing in biology makes sense 

except in the light of evolution" (Dobžanskij, 1973), proto velmi postrádám rozvedení této 

problematiky v rámci diskuze. 

Která ze tří Guilfordových (1988) hypotéz, viz kap. 3.5. s.14. podle autorky 

nejpravděpodobněji vysvětluje vznik aposematické signalizace u Tritomegas sexmaculatus? 

 Pokud koňadry generalizovaly hnědě obarvenou ploštici s původní černobílou formou, 

je možné vůbec tuto přírodní formu nazývat jako aposematickou?   

Aposematismus by měl být chápán jako pojem vztažený vždy ke konkrétnímu 

interpretovy signálu (nebo skupině). Je klidně možné, že řada "výrazných" vzorů v evoluci 

vzniká prostě na základě variability morfogenetických prekursorů daných jednotlivým 

taxonům, ale aposematické se tyto elementy stávají až tehdy jsou-li kooptovány nějakým 

predátorem jakožto signál nechutnosti apod. (To se může týkat i akustické složky) Teprve 

potom mohou být tyto znaky selektovány a jejich antipredační účinnost zvyšována. Co si 

autorka myslí o tomto scénáři "emergence - koopce/asociace - selekce" a jeho validitě pro jí 

studovaný systém "sýkora -  Tritomegas"? 



Diplomová práce Jany Binderové přináší originální poznatky a dává i slibná očekávání 

dobrých výsledků v budoucí vědecké práci, aktuálně pak v rámci postgraduálního studia. 

Nezbývá tedy než pretendentce popřát mnoho úspěchů v další výzkumné činnosti. Celkové 

hodnotím práci jako velmi zdařilou a doporučuji její patřičné ocenění.  
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