oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Veroniky Musilové

Reakce gekončíkanočníhoEublephuris mucularius na
hadího predátora
Předložená diplomová práce testuje reakce gekončíkanočníhona své víceméněpŤirozené
nepřátele,

lišícíse potenciálním nebezpečím, které z jejich strany gekončíkoviltrozí.Práce

se

snaŽí testovat, zďa gekončícizohledňují tuto potenciální fuozbu ve své reakci na ně, a tedy,

zda jsou vůbec schopni jednotlivé predátory rozpoznat a jejich nebezpečnost správně
vyhodnotit' Tuto otéuku řeší práce použitímdruhů, které jsou do ruzné míry ještěrožravé,a

zároveň druhů žIjicís gekončíkemnočnímsympatricky. Kromě pouŽití rtnných druhů
predátorů sleduje studie zároveťt reakce juvenilních (subadultních) a adultních jedinců, za

účelemodhaleni vrozenosti reakce na predátora. Navíc jsou testovaní jedinci původu
laboratorního (linie drženépo generacev zajetí),přírodníhofiedinci dovezení zvolnépřírody)
a nebo se jedná o přímé potomky jedinců dovezených zpŤírody' Toto uspořáďáni umožňuje

odhalit

vliv osobní zkušenosti na

rozpoznávací schopnosti jedinců a zároveřl vliv

dlouhodobého odloučenípopulace gekončíka a jeho predátoru.

Celkově shledávám práci velmi kvalitní, je zjevné, že studentka dobře pronikla do
problematiky antipredačního chování plaz:ů, osvojila si práci Se zvířaty, jakož i
vyhodnocování experimentů a v neposlední řadě prokézala, Že je schopna své výsledky podat
čtenářovi ve Srozumitelné podobě.

množství práce a času, ktery

ji

Za touto diplomovou prací se

skr.ývá poměrně velké

musela studentka věnovat (nejen pokusy a vyhodnocení

samotné' ale i péčeo studované objekty), za což jetŤebauznat studentce obdiv.

K práci samotné mám několik poznámek

a dotazů.

Úvod
Trošku mě překvapilo uspořádání úvodníčásti práce, mě by možná více vyhovovalo zaÍaďit

jako první obecný úvod seznamující nezasvěceného čtenáře do problematiky antipredačního
chování a rozpoznávání predátorů a teprve poté seznélmenís cíly a metodami této práce.
Navíc jsem se nemohl zbavit pocitu, že již na zaěátku práce čtu metodiku' navrhoval bych
některé informace o uspořádiíní pokusů a o studovaných objektech přesunout až ďo dalších

kapitol. Zároveň bych se přimlouval za jasnějšístrukturalizaci literárního úvodu, zdálo se mi,
Že se studentka občas nechala odvést k trošku jinému tématu. Doporučoval bych členěnína

obecný popis teorie antipredačníhochování a jeho studia (nejlépe nejen na plazech), poté

jednotlivé typy antipredačního choviíní(vyhnutí se mu' pasivní obrana a útěk' aktivní obrana)
a na závěr problematika rczpoznávání u plazů (nejen predátorů, ale obecně objektů, včetně
drobné vsuvky o kognitivních a smyslových schopnostech plazů). Měl bych tedy na studentku

mohla-li by povědět něco málo o smyslových schopnostech nejlépe přímo gekončíka,
jakých kanálech můževnímat signály vysílanépredátorem?

ďotaz,
na

Metodika
Co se týčemetodiky, měl bych několik návrhů a dotazů.

1) Nebylo

by dobré použítještě jednu

kontrolu, tedy tvora (nebo

i

objekt)

nepřipomínajícíhada, aby se odfiltroval obecný strach z předmětů větší velikosti?

2)

Dále by mě zajímalo proč bylo vŽdy pouŽito několik jedinců testovaných predátorů a

zda nebyly pozorovány nějaké rczdíly mezi nimi. obával bych se, Že jednotlivá
zvíŤata, jednak mohou vypadat trochu odlišně

a

ďále mohou

mít mírně odlišný pach

či zdtavotním staw). Navíc mohou různíjedinci vykazovat
různou aktivitu během experimentu, což byla jedna z r,ysvětlujících proměnných.
(třeba závislý na potravě,

Nebylo by čistějšípoužitípouze jednoho jedince od kaŽdého druhu, případně zanesení
identifikace jedince predátora do statistického modelu jako kovariátu.

3) Třetí ďotaz

k metodice, je

, kategorie prudičství,nebot' na něj neexistuje odpověď,

nicméně jej zmíním.Co se týčevýběru druhů použitých predátorů bylo by možná
vhodnější použítextrémněji specializované druhy. Ztestovaných druhů se prakticky
všechny druhy mohou Živit ještěry, uvítal bych tedy zaŤazeni druhů vyloženě odlišně

specializovaných (rybožravých, ptákožravých, hrnyzožravých), ale

i

druhů více

specializovaných na ještěry (Lycodon aulicus, Plaýceps ventromaculatus) a to jak
sympatrických, tak alopatrických.

Zároveí bych

se trochu obával toho, Že jednotlivé pouŽité druhy mohou byt vzhledově

(nebo nedejboŽe

i chemicky) podobní jiným druhům, v této studii nezařazených. Není

si studentka vědoma toho, Že by některý zpoužitych alopatrických hadů byl podoben
některému, kterého můŽe gekončíkznát zpřírody?

Zároveň je sada predátoru poměrně odlišná ve své biologii, především v diurnální
aktivitě a ýběru biotopu, cožby bylo lepšímittakéjednotné.Chápu, že všechny týo

připomínky musí jít stranou a musí se použíthadi dostupní, proto se za tento bod

trošku omlouvám, nicméně bych se obával' že je použije i případný recenzent
manuskriptu.

4) Dalšídotazy se týkají gekončíkaa doporučoval bych je posléze v případném
manuskriptu dovysvětlit.

a) bylo

zaznamenáváno pohlaví testovaných gekončíkůa případně byl testovan

vliv pohlaví na jejich reakce?

b) Byl jistý věk

zviřat dovezených z Pákistánu _ byli určitě všichni nejméně 2

roky staří?

c) Nebylo by dobré otestovat ještě reakce dospělců na dalšídruhy

hadů'

Hroznýšci byli vybráni' protoŽe mláďata na ně vykazovala odlišnéreakce,
nicméně se jedná o druhy, které pokud Žerou ještěry, tak především mláďata a

pro dospělce by jejich rozlišování nemělo mít takový význam, zatimco
dospělci by naopak mohli bý více všímavív případě např. Spalerosophise, coŽ
je predátor dospělých ještěrů. Pokud uvaŽujete o pokračoviíníexperimentů,
určitě bych doporučoval, alespoň některé druhy žeroucídospělé ještěry zaŤadit.

d)

Dále je v práci zmíněno, že dospělci byli lehce omezeni ve svých projevech'
neboť experimentální arénajim byla menší než mláďatům. Nebylo by tedy

správnější umístit dospělce do arény větší,aby
prostor jako mláďatům.

jim poskytovala

Myslím, ženapŤíkladvýsledek,

Že

obdobný

jsou dospělci častěji

na druhé straně atény, neŽ kde je predátor, m:ůžebyt tímto faktem zkreslen,
nebot' pro dospělého gekončíka,je tato vzd,álenost daleko menší než pto mládě

(urazí ji za daleko menšídobu). Útěková vzdálenost

je

dána, nejen schopností

predátora zautoěit, ale i schopností kořisti uprchnout.

5) Co

si studentka myslí o korelaci olizování a exploraci

z

dálky? Jedná se o statistickou

náhodu, nebo by tato inťormace mohla mít biologický význam'

Výsledky

Ve výsledcích mi občas přijde, že nejsou dostatečně vyjasněny interakce vysvětlujících
proměnných, např. explorace zblízka, je u mláďat ovlivněna interakcí druhu a aktivity
predáton, v jakém smyslu? Nebyla testována korelace druhu a aktivity predéúora?
Některé
druhy jsou zjevně obecně aktivnější, týo dvě proměnné by tedy neměly vystupovat jako
nezávis1é.

Diskuze

V diskuzi je zmíněno Že obranný útok a rychlý utěk znamenají, že se

testovan

é zvíŤe

předloŽeného predátora bojí jasněji, než že se k němu vůbec nepŤiblíží.Úphě bych s tím

nesouhlasil, útok i útěk mohou předpokládat určitéptiblíženíkpredátorovi, zaÍimco velmi
nebezpečnémupredátorovi se gekončíci pouze snaŽili co nejvíc vyhnout.

obdobně bych aktivity spojené s blízkou inspekcí predátora přisuzoval

spíše

nejednoznačnosti rozhodování, zdajde o potenciálně nebezpečný druh,
a to pravděpodobně
spíšechemicky než opticky.

I přes všechny ty'to nrímitky plně doporučuji práci k obhájení, studentka projevila
všechny
potřebné znalosti a schopnosti a doufám, že mtfi posudek bude
užitečnýpro případnou
přípravu manuskriptu, který si jistě práce podobného významu zaslouží.

V Ceských Budějovicích I2.9.2010

RNDr. Petr Veselý, PhD.

