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Studentka předkládá práci s ambicí otestovat Harteho ME (Maximální Entropie) predikci pro SAR (Species-Area 
Relationship) a geometrické vysvětlení klesající závislosti mezi sklonem log-SAR a průměrnou abundancí. Test byl 
prováděn na, v literatuře posbíraných, datech. Není příliš jasné, zda se studentka domnívá, že teorie jsou 
v protikladu a je třeba rozhodnout, která je správnější, nebo zda je pro zamítnutí (případně přijetí, nebuďme pokrytci 
a nepředstírejme, že se důsledně držíme Popera), té které teorie voleno jiné kritérium. Můj dojem je, že studentka 
měla na mysli spíš druhou možnost, přesto však to bude moje prvá otázka. 

Práce je psána čtivě a srozumitelně, zejména ve své prvé části. Od kapitoly Results jsem však začal mít problémy 
sledovat studentčiny myšlenky a v Diskuzi jsem se čas odčasu i ztratil. Problém, alespoň se mi zdá, spočívá v tom, 
že studentka používá slova jako variance a residuals aniž by upřesnila čeho varianci a mezi čím reziduály má na 
mysli. Zejména se slovem residuals mám stále problémy, jak vyplyne z následujících otázek. Přesto však práce 
působí dojmem, že ji napsal zkušený psavec. Zvláště oceňuji, že matematické termíny jsou používány správně. 

Po přečtení celé práce, musím žel konstatovat, že mě autorka o svých výsledcích nepřesvědčila. Neznamená to však, 
že bych práci považoval za neobhajitelnou. Práce používá postupy, které se standardně používají v biologii, zejména 
té klasické a moje námitky směřují trochu výš než jsou nároky na diplomovou práci na PřF UK. Všechny následující 
námitky mají jeden společný problém. Studentka aplikovala postupy, které se moc nehodí k jejím cílům. Přesněji, 
nevadí když chceme obhajovat nějakou teorii a ukážeme, že platí pro širší spektrum dat než teorie předpokládala. 
Nicméně vadí když chceme zamítnout nějakou výpočty podloženou teorii a použijeme k tomu aproximativní metody 
a data, která nesplňují předpoklady zamítaných teorií. 

Snad největší problém, který s prací mám je že, studentka používala data o nárůstu počtu druhů při různých zvětšení 
plochy (2x,3x, ... 10x). Obě testované teorie jsou však explicitně postavené na pouze 2 násobném zvětšení plochy. 
Studentka se sice tuto vadu na datech pokusila vyřešit lineární transformací Jaccardova indexu, nicméně jak vzápětí 
předvedu, je toto řešení přinejmenším problematické. Tuto problematičnost předvedu na druhé z teorií, protože to 
bude jednodušší. 

Na str. 24-25 studentka dochází k závěru, že vztah mezi Jaccardovým indexem (J) a sklonem log-SAR (z, doufám, 
že si je autorka vědoma toho, že sklon SAR je něco úplně jiného než by měla zkoumat, protože neustále používá 
špatné pojmenování, nebyl jsem si občas jist co má studentka na mysli, k její omluvě dodávám, že tento problém se 
v literatuře vyskytuje i u jiných autorů) dává pro více než dvojnásobné zvětšování ploch Jaccardův index větší než 1. 
Z toho důvodu transformuje J dělením � − 1, kde epsilon je zvětšení ploch. (Z textu není úplně zřejmé, zda 
studentka transformovala pouze ��, nebo i ����. Budu tedy uvažovat obě alternativy souběžně.) Po dosazení do 
následujícího vztahu (studentka zásadně rovnosti nečísluje, což činí potíže nejenom orientovat se v jejím textu, ale i 
se na něj odkazovat) dostáváme 
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Po dosazeni do vztahu pro K (vztah není číslován) dostáváme 
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Prvý vztah je rostoucí s epsilon (tedy systematicky nadhodnocuje K), druhý vztah strmě klesá s epsilon (tedy 
systematicky podhodnocuje K). V obou případech zvlášť když je z malé. Závěr: autorkou transformovaná data, která 
porušují podmínky teorií (eps=2) také porušují testované limity. Podobně je tomu s Harteho ME teorií při porušení 
předpokladů kladených na data. Moje další otázky tedy jsou: transformovala jste jen J_n, nebo i J_{n+1} a zkoušela 
jste provést vaše analýzy jen s daty, které splňují podmínky teorií? 

Další zdroj problémů můžou být studentčiny aproximativní metody. Na jednu stranu mne imponuje, že studentka 
zvládla poměrně složitý Harteho výpočet (s tím bude souviset další otázka), na druhou stranu mne zaráží, že 
nedovedla získat převrácenou hodnotu J, z implicitního vztahu pro J (poslední vztah na str. 24) a místo toho 



postupovala fenomenologicky na základě dat, které porušují předpoklady teorií. Na obr 1, je vidět rozdíl mezi 
autorčiným fenomenologickým odhadem (čárkovaně) a spočtenou teoretickou mezí. Tento posun by mohl vysvětlit 
některé studentkou pozorované narušení druhé z teorií. Totéž se týká Harteho teorie, kde místy studentka 
postupovala podobně. Nejsem si jist do jaké míry je test mezí parametru K dobrým testem teorie. To proto, že teorie 
sama přiznává, že meze jsou odhadnuty přibližně, důležitá je spíš jejich existence. Tato přibližnost souvisí s tím, že 
K je odvozeno jen pro minimální grid 2x2. Přesné, avšak mnohem složitější, odvození by se muselo dělat přes celý 
prostor. To však studentka správně reflektuje ve své druhé analýze mezí, kde data pro výpočet K průměruje. 

 

Obr. 1: Meze parametru K, při 
hodnotě počátečního z. Plné čáry 
ukazují skutečné meze, čárkovaně je 
přiblížení, které použila studentka. 

Ve světle výše vznesených námitek budí rozpaky věta „...and the accuracy (myšlena accuracy studentčiných 
přibližných postupů) was sufficient for my analysis.“, kterou lze číst bez dalšího zdůvodnění proč na str. 24. Mohla 
by autorka dovysvětlit proč se tak domnívá? Aby měly moje výtky i jiný smysl než rozpoutat diskuzi a trápit 
studentku, zkusím vyvodit ponaučení. (i) Když něco porovnávám, nebo fituji neškodí graf či tabulka, které ukáží jak 
moc jsem přesný. (Rovněž požadavek co to znamená být přesný je třeba na každý jednotlivý případ ušít zvlášť.) (ii) 
Když na základě odhadnutých parametrů posuzuji model kde hrají roli meze, nikoli střední hodnota, je dobré 
pracovat s extrémním odhadem. Např. jsem si jist, že hodnota X nebude větší než Xmax. Nebo jen 
s pravděpodobností takovou a takovou bude hodnota Y menší než Ymin. 

Studentka v popisu výpočtu Harteho metody přeskakuje jak se dostala od ��,  k ��,!. To je stejný krok, který ve 
svém článku přeskakuje i Harte. Mohla by jej studentka dovysvětlit? Stačí letmo. 

Slovy autorka říká, že testuje Harteho ME predikci. Ve skutečnosti se mi zdá, že statisticky testuje vliv průměrné 
abundance na sklon log-SAR. Závislost mezi z a N/S však predikují obě teorie. Druhá navíc dodává, že bude záviset 
na volbě taxonu, nebo jinak definované skupiny a že existence závislosti (pozor existence, nikoli nejaká konkrétní 
závislost) je důsledkem geometrických vztahů. Představoval bych si, že studentka bude testovat schodu ME 
předpovědi s daty. Možná to dělala, když mluví o reziduích. Bohužel jsem, ale této části neporozuměl (viz výše). 
Mohla by tedy studentka dát do vztahu své testy a následující dvě tvrzení? T1: Sklon log-SAR klesá s průměrnou 
abundancí. T2: ME předpovídá s požadovanou přesností (nechť studentka upřesní co by mohla rozumě požadovat) 
hodnoty lokálního sklonu log-SAR, při danném N/S. 

Asi již budu končit, ale moje výhrady však vedou mnohem dál. Například i tím směrem, že pro testování ME nejsou 
ani tak důležité jednotlivé body na obr. 9 diplomové práce, ale sklony jednotlivých průběhů. Souvisí to například 
s tím, zda ME respektuje geometrické meze druhé z teorií (sklon určuje právě K), a taky s nejistotou v odhadu 
abundancí rostlin. Například špatně určená abundance, což se u rostlin stane snadno, zvlašť když studentčina data o 
abundancích mají často dodatečný zdroj, posune křivku na obr. 9 do strany. Teorii to však nediskvalifikuje. Navíc 
autorka používá rostliná data hojně. Sám jsem viděl Harteho jak se pokouší nafitovat ME na rostliná data a právě 
abundance mu činila velké potíže. Tak abychom nebyli k ME zbytečně nespravedliví. 

Osobně bych byl zvědav kdyby někdo provedl analýzy: (i) pro které taxony je ME odhad nejpřesnější; (ii) zda 
existuje nějaká ekologická klasifikace, které by predikce ME vyhovovala; (iii) jak vypadájí frekvenční distribuce 
parametru K pro různá z. Má studentka odhad jak by to vyšlo? Případně zkoušela takové analýzy a s jakým 
výsledkem? 

V Praze dne 1. Září 2013  

A.L.Šizling, oponent 


