
Oponentský posudek na diplomovou práci Barbory Gabrielové „Kondiční závislost druhotných 
ornamentů a výběr partnera u koroptve polní (Perdix perdix)“ 
 
Práce Barbory Gabrielové je velmi ambiciózní – klade si za cíl zhodnotit signální funkci ornamentů u 
koroptve polní – konkrétně tedy zda u jedinců existuje vztah mezi vlastnostmi karotenoidního 
ornamentu nad okem a melaninového péřového ornamentu na hrudi, zda tyto ornamenty odráží 
kondici (hmotnost) jedince, zda jsou tyto ornamenty hodnoceny při výběru partnera a zda predikují 
přežívání jedinců v přírodě. V neposlední řadě pak experimentálně ověřit souvislost exprese 
karotenoidního ornamentu při navozeném stresu za současného nadbytku karotenoidů v potravě. 
Z tohoto výčtu okruhů otázek (navíc ne úplného) je patrné, jak velké množství práce musela 
diplomantka provést. Samozřejmě pracuje i s daty získanými jinými členy týmu (viz telemetrie), ale i 
tak mám dojem, že se rozhodně nenudila. Navíc musela zvládnout aplikaci různých, ne zrovna 
triviálních, metodických postupů a laboratorních technik, nemluvě o pokročilých metodách 
statistického zpracování získaných dat. Jak se se vším nakonec vypořádala a které hlavní momenty se 
promítly do konečné podoby textu, se pokusím shrnout v následujících řádcích. 

V úvodu práce dává autorka podrobný přehled současných znalostí o funkci karotenoidních 
ornamentů v pohlavním výběru u ptáků, jde i do detailu metabolických drah karotenoidů, 
konfrontuje jednotlivé hypotézy a upozorňuje na mezery v poznání, které znemožňují jednoznačné 
interpretace. Cíle práce pak jasně vysvětlují, čím chce autorka do problematiky přispět. Co bych 
úvodu vytknul je poměrně častá formulační nevyzrálost, objevují se překlepy i gramatické chyby – 
autorka není například příliš senzitivní ke shodě podmětu s přísudkem. Pokud mám jako oponent 
přinášet konstruktivní kritiku, musím zmínit asi můj nejpodstatnější dojem z úvodu – je příliš dlouhý. 
Tedy přesněji, mnohé informace se v různých kapitolách opakují, čtenář má tendenci postoupit dále 
v myšlenkách a je v nich brzděn, ztrácí pozornost.  
 Metodické postupy jsou, myslím, popsány dostatečně přesně, dávají čtenáři podrobný vhled 
do způsobu získání dat i existenci různých omezení daných především výběrem studovaného 
organismu. Možná bych se na tomto místě zeptal, zda opravdu považujete standardizovanou 
hmotnost jedince za bezproblémový ukazatel jeho kondice, resp. zda nemá spíše nějaké optimum než 
že "nejtlustší" jedinec je v nejlepší kondici.  

Za nejvíce odbytou považuji kapitolu Výsledky. Způsob jejich prezentace, a to jak textové, tak 
grafické, rozhodně není ke čtenáři přívětivý. Vypořádejme se nejprve s formálními chybami a 
nedostatky. 

 
1. Popisky obrázků patří pod obrázek. Možná si řeknete – trivialita. Jenže alespoň já toto mám 

natolik vžité, že mi to značně ztěžovalo orientaci v textu – např. na str. 45 jsem opakovaně 
četl jiné legendy a po chvíli ztrácel trpělivost. 

2. Popisky obrázků jsou obecně velmi špatné. Předně, mají být označené např. jako Obr. 1 
namísto Graf 1, hlavně ale nejsou ani zdaleka samovysvětlující, což by být měly. Vezměme si 
například takový Graf 4 - čtenář, který otevře práci a podívá se jen na tento graf opravdu 
nemá šanci pochopit, co graf vlastně ukazuje. Mělo by zde být uvedeno, co přesně vyjadřuje 
PC1, komplement asi také není slovo jednoznačně srozumitelné bez dalšího kontextu. 

3. U tabulek by měly být vysvětlivky zkratek – máte je sice v kapitole Metodika, ale dohledávání 
dá čtenáři dost práce. Krom toho, nejsou uvedeny jednotky veličin – alespoň v tabulce 
v metodice by uvedeny být měly. 

4. Kvalita grafů je fatálně špatná. Defaultové grafy s naprosto nevyhovující velikostí písma 
opravdu nebudí dobrý dojem a opět ztěžují čtenáři orientaci a nepřispívají k rychlému 
pochopení výsledků. Mimochodem - co značí šikmé čáry v Grafu 5? 

5. Názvy podkapitol jsou mnohdy zkratkovité, někdy nepřesné – např. název kapitoly 3.1.1. 
podle mého názoru neodpovídá obsahu – žádný vliv zde není testován, není zde zmínka o 
žádných imunologických parametrech. Alternativně je nějak popletená hierarchie kapitol a 
jejich číslování. 

 



Obecně – pokud chcete,aby čtenář výsledky pochopil, a to byste měla, musíte mu vyjít vstříc. 
Těch vstřícných gest je ovšem v práci jako šafránu. A nyní k věcným poznámkám a dotazům. 
 
1. V textu výsledků, ale nezřídka i diskusi a dokonce abstraktu často čtenáře seznamujte s tím, 

že něco s něčím nějak souvisí – ovšem jak? Jinými slovy, příliš si neděláte hlavu se směrem 
korelace. A to je dost podstatné. Vezměme si například souvztažnosti barvy karotenoidního 
ornamentu s velikostí obou ornamentů (str. 45) – uvádíte jednoduše, že souvisí s oběma. 
Jenže s plochou proužku negativně, s velikostí podkovy pozitivně. Je zde ještě navíc jiná 
zapeklitost - viz bod 2. Jak je to tedy celé je? Toto nekomentujete ani v diskusi – opět pouze 
zmiňujete, že zkoumané veličiny spolu souvisí (viz i příklad u orebice, diskuse str. 64).  
Dále, necháváte na čtenářovi aby si sám odvodil co znamená např. věta „Schopnost jedince 
se spárovat byla průkazně ovlivněna ... interakcí barvy a věku.“ (str. 55). 

2. Dále v kapitole 3.1.2. Závislost exprese různých ornamentů - z bezrozměrných hodnot 
hlavních komponent, které nabývají hodnot kladných i záporných není úplně zřejmé, zda 
vyšší hodnoty znamenají barevnější ornament či naopak? Je tedy větší proužek červenější 
nebo opačně? Ono totiž vypořádat se s tím, že negativní korelace vlastně znamená pozitivní 
závislost, není úplně intuitivní. Pokud se nemýlím, polarita os hlavních komponent je čistě 
arbitrární a lze ji tedy libovolně přehazovat – což bych v tomto případě doporučoval učinit. 
Co naplat, že v další kapitole se už hodnotami hlavních komponent zabýváte, ztratí-li čtenář 
v té předchozí dvacet minut a mnoho nervů. Navíc, z věty typu „Ptáci s nižšími hodnotami 
PC2 mají větší hodnoty jasnější a sytější barvu“ opravdu člověk moudrý není... 

3. Další dotaz směřuje k interpretaci signifikance modelů. V modelu často testujete vliv 
jednotlivých proměnných a současně jejich interakce. Vezměme si příklad na str. 48 a 49, kde 
testujete model pro barvu ornamentu vyjádřenou proměnnou PC2. MAM dává signifikantní 
výsledek pro parametry věk, poměr immaturních erythrocytů i interakci obou proměnných. 
Signifikantní výsledek pro interakci podle mého názoru poukazuje na odlišnost sklonu 
přímek, nikoliv už ale na průkaznost jednotlivých vztahů - tedy že barva (PC2) souvisí s 
poměrem erythrocytů jak u mladších, tak u starších jedinců. Lze toto nějak z modelu odhalit? 
A pokud ne, dá se to testovat jinak, než post hoc přístupem pro jednotlivé korelace? Vy s tím 
zacházíte tak, že obě signifikantní jsou (a mně se to nezdá). 

4. A ještě drobný dotaz - str. 56 - spárovaly se vždy všechny samice? Z tvrzení: „Všechny samice 
se navíc spárovaly velmi brzy (Graf 12). Z analýzy byli vyřazeni nespárovaní jedinci 
(celkové n=30).“ to není úplně zřejmé. 

 
 
V diskusi se autorka interpretačně vypořádává s většinou získaných výsledků, ve velkém kontrastu s 
úvodem tak ovšem činí velmi stroze. Některé výsledky jsou odbyty jednou, dvěma větami – viz 
např. věkově závislý poměr immaturních erythrocytů. Navíc, ostatní studie stojí často v diskusi 
spíše „vedle“ vlastních výsledků, než že by byly přímo konfrontovány. Někdy používáte stejnou 
terminologii jako ve výsledcích, chybí mi převedení výsledků do interpretační roviny. Tak například 
věty typu "Velikost karotenoidního proužku positivně korelovala s rychlostí komplementové 
aktivity" by se slušelo přepsat alespoň do podoby "Zjistila jsem, že jedinci s větším nadočním 
proužkem rychleji reagovali na experimentální bakteriální infekci." Dále, poněkud mě zaráží, že 
autorka nezná závěry studií vzniklých ve stejném týmu. Shodou okolností jsem na jaře oponoval 
DP práci kolegyně Kotasové, která se zabývala preferencí samic koroptve pro jednotlivé 
ornamenty samců, včetně olfaktorických vjemů. Tato DP není vůbec citována a v diskusi se 
objevují věty typu „Bylo by potřeba ověřit...“, což právě v této DP alespoň částečně ověřeno bylo. 
 
 
 



Mám-li shrnout celkový dojem z práce, asi bych volil tato slova.  Studie řeší velmi zajímavé evolučně-
ekologické otázky, cíle práce zřetelně vyplývají z mezer v dosavadních poznatcích. Autorka získala 
mnoho nadějných výsledků, byť chápu naznačené zklamání z chybějící podpory hypotézy CMH z dílny 
školitele a konzultanta. Nicméně, s prezentací a interpretacemi výsledků si autorka příliš práce 
nedala, což celkovému vyznění DP dosti uškodilo. Pokud bych hodnocení měl nějak kvantifikovat, od 
výborné práce autorku dělilo zhruba 14 dní intenzivní práce. Je škoda, že si je nevyčlenila. 
 
 
 
V Praze, 13.9.2012         Ondřej Sedláček 

Kat. ekologie, PřF UK v Praze 


