
oponentslý posudek na diplomovou práci Bc. Lucie Průšové: Experimentální výzkum
speciÍicity strachu z hadu u lidí: korálovcovitý vzor

Předložená diplomová práce si klade za cil experimentálně otestovat nakolik je u lidí
s minimální evoluční zkušeností zakořeněn strach vuči hadům s korálovcovitým vzorem. Dále
se snaží nalén. parametry, které za případným strachem stojí a vysvětlují ho. Celkově se
domníviím, že práce těmto cílům dostála, přináší zajimavé nové výsledky, které rozšíří naše
znalosti o kognitivních a emočních procesech lidí, nicméně mám i několik vytek adotazi'

Cop se týče úvoduje psán srozumitelně a i nezasvěcenému čtenríři poskytne poměrně kvalitní
vhled do problematiky strachu, estetiky i váahu primátů a hadů. Strukturovrán je poměmě
logicky a směřuje k nastolení cílů. Kvalitě úvodu by možná přispěla větší kritičnost a
áodnocení některých dosavadních výsledků. K úvodu bych měl následující připomínky a
dotazy:

.. V kapitole' kde se hodnotí možnost evoluční zkušenosti člověka (primátu) s hady jako
predátory bych uvítal také část o evoluci primátů, která by doplnila poměrně detailně
popsanou evoluci hadů. Bylo by mohlé porovnat časové údaje vzniku jednotlivých
skupin a lépe tak rekonstruovat jejich koevoluci. Mohla by studentka riímcově popsat,
které skupiny primátů se mohly setkat s konkrétními skupinami hadů? Ví se něco o
datování evoluce korálovcovitých hadů, neboli kdy a kteří primáti se poprvé mohli
setkat s korálovcovitým vzorem?

o Je opravdu koevoluce člověka skorálovcovitým vzorem vénána na jeho příchod do
Ameriky? Poměrně velké množství starosvětských a australských korálovcovitých
(Calliophis, Sinomicr?,ffus) Aspidelaps, Bungarus, Elapsoidea, Hemibungarus,
Laticauda), i vodnařovi!ých (Simoselaps, Vermicella) hadů má yzor mnohdy
k nerozeznríní od amerických korálovců.

o Hadi jsou v práci považováni za hIavní, ne.li jediné predátory primátu na počátku
jejich evoluce. Napadly by autorku také jiné skupiny predátoru, které by u póčátcích
evoluce primátů mohly formovat představu o tom jak predátor vypadá a tedy i
formovat strach k nim? A je strach vůči těmto skupinám stále relevantní?

o Jsou známé práce o reakcích primitivních primátů (poloopic) nahady? Pokud by se u
nich averze k hadům neprojevovala, mohla by tato koevoluce mít úplně oátis''y
scéniíř.

o Zkapitoly o modulu strachu získá čtenář pocit, že je popsán pouze na příkladu hadů
jako stimulu. Mohla by studentka jmenovat i další příklady stimulů, na nichŽ byl
modul strachu studovrín?

o Není možné, aby v rámci Mertensovských mimikry byly modelem spíše úplně
nejedovatí, ale přitom poměrně agresivní, kousaví hadi' kteří predátorá prakticky
neohroŽují na životě, nicméně zkušenost snimi je poměrnc silnaz Resp.-jak moi
jedovatí jsou předpokládríní modelové, které napoaóuu3i prudce jedovatí korálovci
(Erythrolamprus, Pseudoboa), a kdo jsou předpokládání predátoři formující tento
systém mimeze? Mohou by tito predátoři ohroŽeni těmito druhy hadů na životě?

o Zkapitoly 1.5 vypIývá' že v místě, kde se korálovci nevyskytují trpí jejich Batesovští
mimici poměrně silnou predací. To je pomémě zajimavé, proioŽeio-predpok!ádá, že
predátoři zodpovědní za tento predační tlak ne-áii obecnóu averzi ke
korálovcovitému vzoru a jejich reakce odpovídají reakci piedátoru naivních' To by
tedy znameta|o, že se jedná o druhy, které se ani evolučně s korálovcem nesetk a|i, což
je poměrně málo pravděpodobné (edná se pravděpodobně o všechny potenciální
predátory v dané oblasti). Druhá' pravděpodobncjsi možnost je, že avetze ke
korálovcovitému vzoru vymizela v důsledku toho, že se s ním jii po dloúou dobu



nesetkávali' To by ovšem předpokláda|o, že je avetze vůči aposematickým hadům
evolučně poměrně nestálá. Tyto možnosti by měly být zmíněny v diskuzi.

Materiúl a metodika jsou psany poměmě srozumitelně a i přes rozsáůt|ý statistický aparát
použity v této ptácí, se erudovaný čtenář můŽe orientovat.

To bohužel jiŽ neplatí o části uýsledky. Vzhledem k tomu, že tato práce zahmuje poměrně
velké množství ana|ýz, navrhovalbych co nejvíce maximalizovat přehlednost výsledků. Např.
bych zvolil vícestupňovou hierarchii této kapitoly, kde bych nejdříve oddělit vysledky ýkajíci
se porovnávání reakcí na ruzně modifikované korálovce a výsledky porovnávající reakce na
korálovce a korálovky. Mnohé výsledky bych přesunul do kapitoly přílohy, především testové
hodnoty lineárních modelů by si ďejmě zasloužili přidat do tabulky v přílohách, text se jejich
vypisovaním stává slušně řečeno nepřehledným. Přehlednosti výsledků, nepřidaji ari poměrně
neobratné popisky obrázků a tabulek (iak v textu tak v přílohách). Proměnné jsou někdy
popisoviíny českou zkratkou, někdy anglickou, popisky celkově nejsou příliš samovysvětlující
a čtenář musí zabrousit zpět do textu výsledků aby obtázky pochopil. Naopak leckdy se
v popiskách obrrázků vyskytuje diskuze nad tím, co zobtazovaná data řikají, coŽ sem také
nepatří' Také mě občas mátl fakt, že obrévky a tabulky v přílohách nebyly číslovany a při
odkazování v textu se objevoval celý jejichnénev,
Kromě niže zmíněných technických připomínek mám k výsledkům následující otázku:

o Jak se vznikla shluková ana|ýza tzv. objektivního stromu podle barev jednotliých
hadů? Jak se objektivně hodnotila podobnost hadů? Je-li to někde zmíněno uniklo mi
to.

K výsledkům a přílohám mám následující technické minoritní připomínky:
o Vizualizace CVA by se mohla udělat přehledněji, třeba bublinami kolem shluku dat

jedné kategorie, spíše než barevným rozlišením bodů.
. Čím si některé grafy ukazující výsledky mnohorozměmé analýzy zas|ovžily být

v textu a jiné v přílohách?
o Pořadí jednotlivých prezentovaných hadů by nemuselo být psané v arcsinové formě,

aby si člověk představil jakých přesně hodnot nabývalo (pruměrně).
. Popisky v přílohách bych možná dáva| nad obrázek, mnohdy jsou obrázky dost dlouhé

atrváto než se člověk domí na co se to dívá.
o Některé popisky jsou trochu neobratné _ výsledky shlukové ana|ýzy jsou označeny

prostě jako stromy.
o obréyky PCA analýz v pdf i tištěné verzi jsou dost nekvalitní, někdy aŽ nečitelné.
. Co znarrcnávétaz kapitoly 3,8 ,,druhá hlavní komponenta vysoce nekoreluje s ničím,,

v

Diskuseje pak uŽ psána srozumitelně a v podstatě hlavně díky ní se čtenář doni, co vlastně
vyšlo. Celkově jsou zodpovězeny všechny otázky kladené v úvodu, a výsledky jsou náležitě
diskutovany se stávaj ící literaturou.
K diskuzi miím následující otázky a připomínky:

o Když je zmiňován qýsledek nějaké studie, je potřeba zmínit, jaké druhy práce
studovala, aby bylo možno provést zobecnění. Např. u práce Kaya and Epps 2004
tuším, že se jedná o lidi, ale vzhledem k tomu, ze v předchozíchvětách se řeší sýkory,
mohlo by to zmást.

o Co znatrtená věta, že červená barva může mít dlouhou vývojovou historii (P4I, L2)?
Zas|otlži|o by si to v diskuzi rozvést.

o Co se týče vlivu vzoru, ktery byl ve vaší práci prokéu;án (a shledan slabším, neŽ vliv
barev), nejsem si jist nakolik je na místě diskuze s pracemi testujícími symetrii vzoru.



Je opravdu korálovcovitý vzor s větším počtem hran méně symetfický než ten
s menším počtem? A|ze na korálovci vůbec hledat symetrii vzotu?

o Diskuze o vliw tvaru těla správně zmiňuje stěžejní práci k tomuto tématu - Dolenská
et al. 2010, nicméně objektu zájmu této práce (zástupcům čeledi Coccinellidae) říká
poněkud potupně ,,beruškď. @.

o Domnívám se, Že celkovému poroanmění koevoluce lidí a hadů, co se strachu ýče,by
pomohlo otestovat etnika s recentnější zkušeností s korálovcovitými hady a zasadit
výsledky do kontextu reakcí ruzně vyspělých primátů na hady. Teprve tehdy lze učinit
závět o tom, zdamá doba koevoluce obou stran vliv na jejich vzájemný vztah,

o Podobně bych byl opatrnější při tvrzení, že se lidé bojí korálovcovitého vzoru. opět by
by|o zajimavé srovnat, zda je averue luči korálovcům srovnatelná s averzí vůči
ostatním hadům azdaoptavdu hraje nějakou roli aposematické zbarvení.

Co se týče práce s literaturou, není množství překlepů nijak nadpruměmé, vytknul bych jen
občasné potůivžní,,a kolektiv.. místo častěji používaného ,,et a|,,, Celkově se v práci nachéni
jen lehce nadpruměrné množství pravopisných a typografických chyb.
Předložená diplomová práce představuje velký objem experimentá|níptáce, které se studentka
zhostila bez větších obtiž| Dále je patrný studentčin dobrý vhled do problematiky i její
schopnost pracovat s literaturou a i přes výše zmíněné vytky, především k prezentaci výsledků
tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Českých Budějovicích 10.9.2013

RNDr.

(!,.,',.1.
Petr Veselý, Ph.D.




