
Posudek magisterské diplomové práce Jiřího Hadravy

Jiří Hadrava se ve své práci věnuje časoprostorové variabilitě opylovacích sítí. K tomu používá meta-
analýzu již publikovaných dat, data ze čtyřletého detailního výzkumu jedné louky, a 49 vlastních 
snímků umístěných napříč východní Evropou. Ze zásadních výsledků zmíním: (1) odhalení překvapivé 
sezónní a meziroční proměnlivosti sítí, (2) nastínění role časoprostorového měřítka, pozorovacího úsilí 
a metodiky na pozorovanou strukturu sítě, (3) vztah mezi abundancí a rozšířením druhů, který ale 
nesouvisí s ekologickou specializací, (4) odhalená výsadní role pestřenek ve společenstvech opylovačů,
(5) vztah mezi diverzitou opylovačů a proměnnými prostředí na geografických škálách, (6) pokus o 
návrh jednotné metodiky opylovacích snímků. 

Dílo je ambiciózní, dlouhé a košaté; přesto jsem se v textu rychle zorientoval. Autor prokázal, že 
dovede být zároveň entomologem, botanikem, terénním biologem, ekologem a statistikem. Za heroický
čin považuji zahrnutí čeledí dvoukřídlého hmyzu – žasl jsem, co vše autor (s pomocí expertů) 
pourčoval.

Úvod práce je čtivý a ukazuje, že makrokekologie opylovacích sítí je pole neorané a potenciálně 
plodné. Cíle jsou jasně definovány, metodika je adekvátní cílům a oplývá technickými detaily, což je 
dobře. Unikátních výsledků je 23 (!) a každý výsledek následuje krátká diskuze. To je nestandardní, ale 
při daném rozsahu práce dobré řešení. Práce je zakončena výstižným shrnutím toho úplně 
nejdůležitějšího.

Styl je čistý a text čtenáře vtáhne, což byl jeden z důvodů, proč jsem oponenturu vzal; diplomku jsem si
týden brával na místa, kam si obvykle nosím beletrii. Autor občas odbočuje aby vysvětlil kontext, 
motivaci, a vedlejší postřehy, což dělá opus poutavým a evokuje to styl Edwarda O. Wilsona; zároveň 
tím vynikne autorova zvídavost a vnímavost.

Oceňuji, že práce je vypracována pouze za použití open-source softwaru (Linux, R, LibreOffice, 
LaTeX); je to správný krok směrem k reprodukovatelnosti výsledků, skvělý příklad pro ostatní, a 
nakonec také praktická výhoda pro čtenáře, protože text vysázený v LaTeXu se mimořádně dobře čte.

Statistický aparát je adekvátní, překvapila mě snad jen autorova laxnost při prezentaci výsledků; často 
je uvedena pouze hodnota P a v grafech je zobrazena pouze expektance bez jakékoli míry nejistoty 
(např. konfidenčních intervalů). U Monte Carlo testů navíc není vždy jasné, co bylo randomizováno 
(permutováno). To jsou ale detaily, použité modely jsou v jádru správné.

Líbí se mi, že autor vedle statisticky průkazných výsledků prezentuje rovněž ty neprůkazné. O autorově
důmyslnosti ještě vypovídá, že na straně 22 v podstatě sám vynalezl již vynalezenou, přesto však 
geniální, metodu krosvalidace.

Na konci práce je kapitolka zmiňující plány do budoucna. Pokračovat v doktorském studiu na 
Entomologickém ústavu AVČR vidím jako dobrou volbu, nicméně s přihlédnutím ke schopnostem, 
které Jiří Hadrava prokázal, bych doporučoval, aby začal koukat po místech na prestižních institucích v
USA a západní Evropě. S tím souvisí překvapení, že dílo není napsané anglicky. U takto zásadní práce 
je čeština mrhání časem a lidským potenciálem. Přimlouvám se za urychlené převedení do angličtiny, 
okamžitou publikaci na pre-printovém serveru, a následné vytěžení pro účely grantového projektu a 
recenzovaných článků.

Verdikt: Diplomová práce Jiřího Hadravy má tak vysokou úroveň, že ocenit autora jedničkou a 



magisterským titulem mi přijde skoro nedostatečné. Nemohl by dostat nějakou cenu?

Otázky, výtky a témata k diskuzi

Nejdříve výtky: V práci by potěšily ilustrativní fotky lokalit; těším se, že v prezentaci u obhajoby 
nějaké budou. U kompilovaných dat chybí mapa, která by je ukázala v geografickém kontextu. Každý 
model uvedený ve výsledcích by měla doprovázet tabulka udávající AIC, vysvětlenou devianci, 
hodnoty koeficientů a nějakou míru jejich nejistoty (může být v příloze).

Navrhovaná jednotná metodika opylovacích snímků by mohla být podkladem pro rozsáhlejší iniciativu,
srovnatelnou například s Gentryho globálním systémem lesních snímků (tzv. „Gentry plots“). Zajímalo 
by mě, jak je logisticky náročné udělat jeden opylovací snímek. Jak dlouho celá akce, včetně vytyčení 
transektu, zabere? Jak moc musí být člověk expert na dvoukřídlé a blanokřídlé, aby mohl snímek 
provést? A nešla by ta metodika nějak zjednodušit, aby se do snímkování dalo zapojit více lidí, a aby se
snímky mohly začít dělat ve velkém?

Autor nadnesl možnost, že souvislost mezi velikostí areálu a abundancí u pestřenek určují migrující 
jedinci, a že pro další testování této hypotézy bude třeba sehnat data o migračních schopnostech druhů. 
Jak by se taková data sehnala? A nejsou v databázi Syrph the Net tahle data už někým odhadnutá?

Autor shrnuje rozložení abundancí ve společenstvech pomocí prohnutosti rank-abundance křivek, což 
je není úplně obvyklé řešení. Neuvažoval autor o použití nějakého indexu diverzity na který jsou 
ekologové zvyklí? Napadá mě např. Shannonův index, nebo index vyrovnanosti.

Autor zmiňuje (str 9), že široce rozšířené druhy pestřenek Eristalis tenax a Eristalis pertinax jsou 
morfologicky k nerozeznání, přesto mají úplně jiné opylovací chování. Už jste to publikovali? To zní 
jako čistý a pěkný výsledek. K tomu mám ještě otázku: Pokud pertinax létá více než tenax, nevíte jestli 
sežere větší množství potravy, nebo zda žere stejné množství výživnější potravy?

Obrázek 13 vs. obrázek 14: Jak moc se data v těchto grafech překrývají?

Nechystá autor expedici na jiný kontinent za účelem rozšíření geografického rozsahu opylovacích 
snímků?

S pozdravem,

Petr Keil

3. září 2015, Lipsko, Německo


