
Oponentský posudek na diplomovou práci Hany Bednářové: „Role aldehydů v multimodální 

výstražné signalizaci ploštic“ 

 

Na úvod posudku bych práci rád pochválil. Shrnuje obrovské úsilí (odchyt dospělých sýkor, odchov 

mláďat, chov ploštic atd., množství experimentů a náročné vyhodnocení), experimenty jsou precizně 

promyšlené i provedené. Myslím, že výsledky práce odpovídají na řadu zajímavých otázek, 

interpretace jsou mnohdy poměrně jednoznačně. Texty jsou úhledné, většinou čtivé, chyb se 

objevuje minimum. Jedná se zkrátka o slušně vypracovanou i prezentovanou diplomku. Význam 

vlastní práce vidím především v tom, že na rozdíl od většiny citovaných prací experimentálně testuje 

poměrně přirozené situace, případně simuluje interakce, které dávají smysl a teoreticky mohou 

v přírodě nastat. Výjimkou jsou testy s červenými moučnými červy, ale autorka jejich zařazení jasně 

vysvětluje a pro mě opět dávají smysl.  

Aby bylo co obhajovat, přece jen bych si dovolil několik upozornění, výhrad či dokonce výčitek a 

pokárání.  

(i) Název práce implikuje, že se budete spíše zabývat evolucí obranných mechanismů multimodální 

signalizace u ploštic, text na mně působí ovšem spíše „ptákostředně“. Tedy že se v experimentech a 

interpretaci jejich výsledků soustředíte spíše na popis chování ptáků vůči různým typům podnětů, než 

na to, co výsledky znamenají v kontextu antipredačních mechanismů a přežívání ploštic. Možná by 

nebylo na škodu si před psaním článku(ů) ujasnit, o čem ten příběh vlastně bude.  

(ii) Úvod je chvílemi heslovitý, složený z kraťounkých odstavců s málo intuitivní návazností.  

(iii) Největší problém pro mě představovalo pochopení výsledků v rozumném čase. To, že je jich 

mnoho bych autorce nevyčítal, ba naopak! Opravdu mi ale dalo velkou práci se v nich vyznat. Myslím 

si, že je to dáno především tím, že čtenář není na výsledky správně připravený. Začněme u cílů práce. 

Těm bych z tohoto pohledu vytkl: 1) Jejich postavení před úvodem práce – já mám opravdu raději, 

když vyplynou právě z úvodu. V úvodu byste si pak možná dala větší pozor právě na onu provázanost 

cílů s úvodem. 2) Jsou formulovány hodně obecně. Mně by, myslím, opravdu v tomto případě 

k orientaci ve výsledcích hodně pomohlo, kdyby zde byly ke každému cíli naformulovány jasné otázky 

nebo snad i hypotézy.  

(iv) V metodice by pak bylo možné jednotlivé experimenty přiřazovat k dílčím otázkám a snad bych i 

lépe chápal kombinace a modifikace toho obrovského množství různých experimentů a jejich 

vyhodnocení. Např. „K otestování hypotézy XY a odseparování efektu X od efektu Y jsme použili 

naivní sýkory, jimž jsme nejprve předkládali kořist typu A, a poté kořist typu B. Pokus jsme zopakovali 

druhý den, z důvodu…“ atd.  Zkrátka bych se pokusil do chaosu vnést více logiky. Chápu ale, že by se 

jednalo o dosti namáhavý krok, jehož hlavní motivaci – tedy vstřícnost ke čtenáři – lze v případě 

diplomové práce odsunout na třetí až pátou kolej. 

(v) Diskusi bych vyčetl snad to, že mnohdy úzkostlivě popisujete parciální problémy a výsledky 

jednotlivých experimentů. Na mnoha místech tak diskuse působí spíše jako zvláštní směsice úvodu a 

převyprávěných výsledků, chybí lepší propojení (ale zas tak špatné to není!). Mně by se líbilo, 

kdybyste trochu obecněji rozebrala roli aldehydů v antipredační ochraně ploštic (a třeba zvlášť u 

aposematických a neaposematických).  

(vi) Já na to nejsem moc citlivý, ale musím konstatovat, že seznam literatury je hodně odbytý! Knihy a 

diplomové a jiné nepublikované práce jsou citovány úplně špatně. Řada názvů časopisů je s malými 



písmeny, někdy udávané zkratkou, jinde celé, jména českých autorů jsou často bez háčků a čárek, 

navíc u různých zdrojů uvedené jinak, latinské druhové názvy nejsou kurzívou… atd.   

Otázky: 

(i) Jsou tedy aldehydy PRO PLOŠTICE důležité, v jakých případech, kontextech? 

(ii) Které skupiny (věk, pohlaví atp.) sýkor jsou podle vás tedy plošticím nejnebezpečnější? 

(iii) Může být obrana pomocí aldehydů u ploštic směřována ještě vůči úplně jiným skupinám 

predátorů?  

(iv) Jak si vysvětlujete, že mláďata sýkor napadala častěji (pro mě trochu neintuitivně) aposematickou 

P. apterus? (viz bod 2 v závěru).  

(v) Kdybyste práci psala teď znovu, jak byste uspořádala výsledky tak, aby byly ke čtenáři přívětivější? 

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a návrh její ohodnocení bych rád učinil až s ohledem 

k průběhu obhajoby.   

 

V Praze 24. května 2016      Ondřej Sedláček 
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