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Posudek na doktorskou disertační práci Lucie Schwarzové  

„Dichromatismus samců pěvců a další aspekty pohlavního výběru“ 

 

Práce Lucie Schwarzové se skládá z rozsáhlého úvodu a pěti článků, z nichž jeden byl publikován 

a ostatní byly zaslány do různých časopisů. Splňuje tak kritéria kladené na disertační práci. Rád 

bych se ovšem dozvěděl, v jakém stadiu je recenzní řízení v jednotlivých případech. Práci považuji 

za solidně provedenou a zajímavou, jakkoli na tu základní otázku (proč je u rehků opožděné 

přepeřování) nedokázala definitivně odpovědět. K jednotlivým jejím částem mám následující 

připomínky a dotazy: 

 

Úvod – je velmi zevrubný, jednolivé hypotézy týkající se opožděného přepeřování jsou detailně 

popsány, díky čemuž ovšem čtenář trochu ztrácí přehled, jak moc a jak přesně se liší ve svých 

předpovědích (zdá se, že často prakticky nijak). Neuškodilo by nějaké zpřehlednění tohoto 

aspektu, třeba v podobě tabulky. Lze to říci nějak stručně? Dále jen drobnost: u hypotézy redukce 

investic se uvádí, že druhy s opožděným přepeřování žijí dlouho – ale jaká je zde kauzalita? Žijí 

dlouho, poněvadž v mládí redukovali svou investici do barevného peří, nebo si mohou dovolit rok 

počkat s plnohodnotným opeřením, protože žijí dlouho? Sázel bych spíš na to druhé. 

 

Kapitola 1. Autoři ukazují, že v Praze přilétají subadultní samci později než adulti, zatímco na 

jižní Moravě to neplatí, a přičítají to větší konkurenci v suboptimálním pražském habitatu. Jenže 

lze vůbec usuzovat na větší konkurenci jen z toho, že jsou tam nižší populační hustoty? Pokud 

distribuce jedinců aspoň trochu odpovídá ideální volné distribuci, je konkurence nezávislá na 

populační hustotě; klidně může být ve skutečnosti vyšší na Moravě. V případě despotické 

distribuce dokonce ještě spíš; vyšší konkurence by měla být v optimálních habitatech. V této 

souvislosti by mě taky zajímalo (v práci to není vysvětleno), jak se populační hustoty stanovovaly; 

dovedu si představit například problémy s vymezením rozlohy lokality (tj. jaké území ještě 

zahrnovat v případě, že prostředí je heterogenní a obsahuje evidentně nevhodné kousky prostředí). 

Nakonec bych se zeptal, zda by celý fenomén nešlo vysvětlit zkrátka tím, že všichni rehkové 

nejdřív přiletí na jih na Moravu a na cestě na sever se subadulti zdrží hledáním vhodného prostředí 

(zatímco adulti letí s jistotou na své parcely). 

 

Kapitola II. Autoři ukazují, že distribuce a velikost teritorií adultů a subadultů v Praze se v zásadě 

neliší a přičítají to nízké úrovni konkurence. To je ovšem v příkrém rozporu s tvrzením předchozí 

prace, nebo ne? Měl bych trochu pochybnosti i vůči správnosti stanovení velikosti teritorií 

(značeno bylo totiž jen okolo 20% samců), jakkoli chápu, že to není legrace. Myslí si autorka 

opravdu, že to na stanovení velikosti stačí? 

 

Kapitola III. Ta mě připadá obecně dost zmateně napsaná, některým partiím jsem nerozuměl 

(specielně třeba popisu „fraitly modelu“ - co přesně ten model dělá?); na druhou stranu přináší 

celkem překvapivé (jakkoli zase spíš negativní a trochu protikladné) výsledky. Nerozumím 

(začátek Úvodu, 12. řádek) jak může signalizace statutu podporovat přežívání ročních samců 

(jasněže může být kryptičtější pro predátory, ale to přeci není signalizace statutu, ta más smysl jen 

vůči konspecifickým jedincům); stejně tak nechápu, jak může nápadné peří u ptáků sloužit jako 

varovný signál predátorům (nepočítám-li jedovatého Pitohui). Taky mi příjde, že pokud by platily 

všechny ty výhody subadultního opeření zmíněné v úvodu, tak je spíš záhada, proč rehci vůbec 

nakonec přepeřují. Existuje silná evidence, že to je u rehků opravdu výhodné z hlediska 

pohlavního výběru? Nakonec bych se zeptal, zda fakt, že vlastníci menších teritorií reagují 

agresivněji jen v jedné ze dvou studovaných oblastí není dán výhradně tím, že jen tam existuje 

slušná variabilita ve velikostech teritorií (pokud všechna teritoria jsou přibližně stejně velká, není 

divu, že velikost teritoria s ničím nekoreluje). 
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Kapitola IV. Příjde mi, že hlavní výsledek, totiž že přebarvování do dospělého samčího peří je 

provázeno zvýšením testosteronu, není příliš překvapivý – nějaký fyziologický podnět za tím 

koneckonců být musí a testosteron se nabízí, když souvisí se „samcovitostí“. Jinak ale k tomuto 

článku nic nemám, jen bych doporučoval znovu projít angličtinu, je tam spousta chyb. 

 

Kapitola V. Tento text se týká extrapárové fertility u ťuhýků a výsledky mi příjdou velmi 

zajímavé. Z toho hlediska se divím, že se autoři nesnaží prodat je lépe, tj. vypíchnutím těch 

biologicky závažných zjištění (jmenovitě skutečnosti, že extrapároví oplodňovatelé byli sousedi 

s větší tělesnou velikostí než sociální partner a někdy to byli dokonce otcové sociálního partnera). 

Takhle jak je to napsané se zdá, jakoby nejdůležitější zjištění bylo, že u ťuhýka obecného taky 

existuje nevěra, jako ostatně u většiny jiných sociálně monogamních druhů. Dále mi vůbec 

nedávají smysl úvahy o ochranářských souvislostech typu „if populations reach low densities (…) 

females may reduce their investment into offspring or may even decide not to breed at all, given 

the limited possibilities to increase their fitness“. Jakoby nemožnost vybrat si z širokého spektra 

partnerů vedla k tomu, že se samice úplně přestane rozmnožovat, což mi příjde absurdní. Jak 

přesně je to myšleno? Taky není pravda (str 3 uprostřed), že se testovalo, jestli pravděpodobnost 

EPP vzrůstá s hnízdní hustotou. Chybí mi zmínka o tom, kdy výzkum probíhal a jak se 

stanovovala teritoria. Jinými slovy, připadá mi, že jde o extrémně zajímavé výsledky, které by 

mohly být mnohem lépe předložené. 
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