
Školiteľský posudok na diplomovú prácu Bc. Tomáša Dvořáka: Diverzita pářicího chování 

švábů (Blattodea: Blaberidae) 

 

Napriek svojmu neskrytému záujmu pre etológiu a ekológiu rovnokrídleho hmyzu, sa Tomáš Dvořák nezdráhal 

zasvätiť svoje prvotné bádanie trochu inej skupine. Pri hľadaní analógií švábov a kobyliek, ktoré by mohli byť 

pozitívnou inšpiráciou uchádzačovi a pohľade na rastúce kvantitatívne i kvalitatívne druhové zastúpenie v našich 

chovoch, padla voľba na diverzitu dvorenia a párenia švábov. Na jednu stranu veľká uniformita pravdepodobne 

pôvodného páriaceho typu A charakterizovaná u hmyzu nepríliš často vídaným výlezom samice na abdomen 

samca a na druhú stranu vysoká variabilita ostatných páriacich typov naznačujú, že máme do činenia 

s fenoménom bohatého na evolučne-behaviorálne príbehy. Pritom zo všetkých línií švábov sú páriace typy B a C 

(teda odvodené typy v našom novom pojímaní) temer výlučne známe len z čeľade Blaberidae – jedinej 

ovoviviparnej čeľade švábov s často prítomnou i postnatálnou rodičovskou investíciou a gregarickým životom.  

Žiaľ, skrz niekoľko ekonomicky významných druhov bola doposiaľ celková variabilitu opomínaná. O tom, sme 

sa presvedčili už pri explorácii evolúcie life-history charakteristík nadčeľade Blaberoidea v spolupráci s dánskou 

kolegyňou. Z približne 60 rodov a 1250 druhov čeľade Blaberidae je dvorenie popísané len u 32 (20 z nich 

náleží do dvoch podčeľadí). 

Práca si primárne kládla za cieľ popísať priebeh dvorenia a párenia u spektra dostupných predstaviteľov 

Blaberidae a zistiť či tieto poznatky sú v súlade s hypotézou o mechanickej úlohe samčích krídiel pri 

ritualizovanom dvorení, v rámci ktorej sme navrhli, že redukcia samčích krídiel by mala úzko súvisieť so 

zmenou páriaceho typu (Kotyk & Varadínová, 2017). Postupne sa však ukázalo, že dvorenie švábov je ďaleko 

rôznorodejšie, než sme predpokladali a že je v prvom rade nutné zamyslieť sa nad legitimitou stávajúcej 

a všeobecne prijímanej kategorizácie troch páriacich typov dle Srenga (1992). Sekundárne si kládla práca za cieľ 

využiť prácne ustanovené páry a získať reprodukčné charakteristiky sledovaných druhov. Všetky ciele práce boli 

naplnené, v rámci sekundárnych cieľov doposiaľ prebieha zber vrhov a tak sú prezentované len predbežné 

výsledky. 

Svojou kritikou som diplomanta v dostatočnej miere obohacovala uplynulé obdobie a tak si nateraz dovolím pre 

zmenu vyzdvihnúť pozitívne aspekty jeho práce. Tomáš musel preukázať enormnú trpezlivosť a vytrvalosť pri 

stanovovaní podmienok, za ktorých sa jednotlivé druhy dvoria, vrátane pokusovania v neľudských, vlastne 

švábích, hodinách (napr. párenie Rhabdoblatta medzi 3.-4. hodinou rannou).  Značne oceňujem uchádzačov 

aktívny prístup ku štatistickému vyhodnocovaniu dát.  Nielenže od prvých analýz samostatne replikoval príkazy 

v R a sám si upravoval definitívnu grafickú podobu výsledkov, ale čoskoro sa ma nenápadne začal vypytovať, čo 

si teoreticky myslím o analýze ďalších dát a na najbližšiu konzultáciu mi ukázal rovno spočítané výsledky aj 

s vlastným názorom. V dôsledku tak napr. výsledky prezentované v kapitole 4.4. (Reprodukční charakteristiky), 

či korelačné  matice predstavujú samostatnú Tomášovu prácu. V neposlednom rade by som rada vyzdvihla 

príjemne čitateľný a gramatický zrozumiteľný písomný prejav, aj keď s občasne fantazijným zápalom, 

potrebným usmerňovať do reality.  

Predkladaná práca prináša detailné poznatky nielen o dvorení, ale i o reprodukcii unikátneho zrovnávacieho 

materiálu. Istotne si zaslúži publikovanie v peknom behaviorálne-evolučnom alebo entomologickom časopise. 

Nesmierne cenným prínosom je aj fakt, že nám pomohla rozšíriť spektrum modelových druhov pre testovanie 

ďalších behviorálne-evolučnýh hypotéz. Záverom mi je radosťou konštatovať, že prácu Tomáša Dvořáka 

jednoznačne doporučujem k obhajobe a jej kladnému hodnoteniu. 

 

V Prahe, dňa 13.9.2017 Mgr. Zuzana Kotyková Varadínová 

 


