
oponentský posudek na dizertaění práci Lucie Schwarzové:

Dichromatismus samců pěvců a další aspekty pohlavního výběru

Práce sestává z velmi pěkně napsaného Úvodu a Souhrnu a dále péti (z části budoucích)
publikací. BohuŽeljen jediný rukopis už byl publikován a to navíc v dosti průměrném časopise
ornis Fennica (tato hypotéza je po přečtení článku bohuŽel silně podpořena, viz nŽe). Na
mezinárodně uznávaný titul Ph.D. bych očekával více publikovaných prací a také otištění alespoň
někteqých z niclr v časopisech vyšší kategorie (zvláště když je dizertace předloŽena k obhájení na
mezinárodně nejproslulej ší české univerzitě!).

U rukopisů zaslaných do recenzního Íizeni jsou uvedeny časopisy, kde Íizeni probíhá. To
pokládám z-azavádéjicí a nepřípustné ze dvou důvodů: (1) solidní časopisy mají frekvenci odmítání
rukopisů vŽdy vice neŽ 5oo/o, je tedy vyšší šance, Že č|ánek skončí v jiném periodiku, neŽ kam byl
zas|án a (2) explicitní uvádění informací o neukončeném recenzním Ítzeni mliŽe, byť podvědomě,
ovlivňovat recenzenta (v duchu logiky 

"když 
to poslali do Nature, tak to asi bude stát za to,,),

Bohužel je dobře známo, že autoři uždg preceřnjí význam své vlastní práce (viz bod I). To, Že je
rukopis ,v recet:rzrtirr"r Íizeni v časopise XY.. o jeho kvalitě říká pramálo.

Domnívám se, Že uvedením časopisů, kam autorka submitovala své rukopisy, si spíše
uškodila. Časopisy 

"Ethol. 
Ecol. & Evol... (nikoli ,,Ecol. Ethol. Evol.., jak se chybně uvádí

v dizertaci), ,J. Ethol... a ,,Wilson J' ornithol... rozhodně nejsou žádná sláva, ostatně jsem v
posledních dvou sám tři čtánky publikoval, tak to vím z první ruky.

Konkrétní připomínky a dotazy (čísla odkazují na strany v dané kapitole):

Úvod a Souhrn

4 - občas se objevují zbytečné anglicismy, např. ,,našli robustní evidenci" (v českém textu pišme
raději česlqy, třeba "silné 

dtkazy").

4 - Autorka uvádí druhové névvy nejednotně, někdy celé (jiřiček modro1esk1ých"), hned zas jen
rodově osamci lesňáčka Setophaga ruticillď. Diskuze o papeŽicích asi obsahuje překlep: 

"...papeŽíku Passeina amoena... jiný druh papežíka, Passenna amoenď.

5 _ Zbytečně se opakuji uŽ pouŽité 
"latinské" 

náruy uvedené uŽ dříve s česlými názvy (,Ficedula
hgpoleuca").

8 - V'Insbrucku.. - chybí,,n..'

9 - Jak mohou ,,mladí samci získat povědomí o situaci na hnízdišti v předstihu", kdyŽ ,starší
samci přilétali dříue"? Z dalšiho textu uŽ začínárn chápat, ale není tu zmínka o zásadním
předpokladu této hypotézy, tedy filopatii. Jak silná je u rehka?

11 - Uvádět zastoupení mimopárové paternity na dvě desetinná (,,5,26") místa by mělo smysl,
kdyby vzorek byl stovky }lnizd a ne jedno jediné hnizdo z 19, proboha!!!

Ibpitola I. ("Arrival timing..."l

3 - 4 Srovnáváte dvě lokality. Problém takového srovnání je samozřejmě ten, že velikost vzorku =
1.. Navíc srovnáváte dvě lokality, které se liší ve všem myslitelném (nadmořská výška, podnebí,
hustota osídlení [vším], atd.), nejen v intenzitě vnitrodruhové konkurence!

4 - "Longer 
distances are there among buildings...", ,,plumage characteristics was noted" a pod. -

před zasláním MS do redakce se všeobecně výrazně doporučuje jazyková úprava rodilým mluvčím
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(není náhodots., Že rukopisy ne-angliclých autorů mají vyšší ,,rejection rate"; málo co roz|adi
recenzenta víc, neŽ nejasný l zadrháv ajíci l ne-angliclý text! )'

5 - ,,The mean date of arrival was subsequently specified for each locality andf or year, and the
difference from this means [sic!] was assigned for arrival date of each individual male... Pokud měli
autoři v úmyslu sdělit ,,Arrival date was centred within year/locality.., mohli ušetřit 22 s|ov
(původní hrůizná věta má slov 29!)' Dalším běŽným důvodem pro odmítnutí rukopisu je
rozvláčnost, mimochodem'..

5 - GLM není ani tak ,,procedure.., jako spíše souhrnná nálepka pro všechny analýzy variance
předpokládající normá|ni rozIoŽení závislé proměnné, od t-testu, přes ANoVU po regresi (viz
Grafen a Hails 2oo2: Modern statistics for the life sciences, oxford). Jinak výsledek Shapiro-Wilk
testu má sice P=0.0084, ale W=o'97 , takŽe bych si starosti s nenormalitou chyby nedělal hlavu (W
nad 0.95 se většinou považfie za uspokojívé; P hodnota vám samozÍejrně vyjde významná i při
téměř dokonale onormáIních.. datech, pokud je datových bodů hodně)'

5 - Text je přímo zamoÍen gramaticlými chybami, nejoblíbenější zdá se ne-shoda podmětu a
pfrsudku. Ne-přítomnost větných členů se však drŽiv těsném závěsu'

5 - První odstavec qýsledků ..' [€, čtu dál, takŽe: celd'kapitola Results je skvostnou ukázkou toho,
jak se qýsledky ne-prezentují (není-li ovšem záměrem autorů ukončit recenzni Ítzeni uŽ v
zárodku). Tato kapitola neobsahuje jedinou větu, která by byla v solidní publikaci použitelná! Text
je nepřehledně opepřen čísly, která měla být prezentována v tabulkách, některé údaje se opakují,
často chybí měřítka variability v odhadovaných parametrech, chybí stupně volnosti, nejednotný
počet desetinných míst, opakují se zkratl<y ,,SD.., velikost vzorku je uváděna větou, číselné údaje
obsahují české desetinné čárlry (místo teček - text je anglicky, čísla česky! Pozn': na s. 11 je to zas
naopak..'). Prostě šílené! Něco takového by nešlo prominout ani v diplomové práci, natoŽ v
dizertačni. ZaŤadít takto odfláknutý rukopis do dizertačního spisu a navíc na začdtekje autorská
sebevraŽda.

6 _ ,... Redstart was found.'.... Bylo zjištěno lým? Vámi? Ne náhodou je dnes doporučovaný (či
povinný!) standard rod činný, nikoli trpný! Navíc se celý první odstavec diskuze vůbec netýká
studovaného problému a jen opakuje nepodloŽené spekulace, které si čtenář pamatwje uŽ z
kapitoly Methods (s. 4).

7 - Diskuze je psána angličtinou, která místy znemoŽnwje pochopit, co chtějí autoři sdělit. Text
jsem nebyl schopný dočíst, nebudu jej tedy dál komentovat. Snad jen k formální stránce grafů na
s. 12: grafy nemají být ohraničené zpÍava a nahoře (ale tuto chybu s oblibou páchám sám),
,odráŽ|<y" na osách mají směřovat ven (ne dovnitř), popisky os jsou nepřesné (y) nebo se
zbytečným kódem místo přímého popisu (x).

Kapitola II. ("Territory size...")

34 - V úvodu nejsou jasně vyřčeny predikce - ptát, se ,,whether there is any difference.., nemá
smysl, to vi kaŽdý předem _ mezi uším je v přírodě ,,nějalý.. rozd1|' Má však smysl se ptát, jestli
jsou rozdíly statisticky a hlavně biologickg významné u predikouaném směru. Nic takového ale v
článku nenac}:áziml

34 - ,,Kruskal-Wa1lis test.. ale neříká, které srovnávané biotopy se od sebe liší.'. Navíc nechápu,
jak mohl recenzním Ítzenim projít text, kde P hodnoty jsou většinou uvedeny jako ,,<0.05.. nebo
'fl'S... - významnost se musí uvádět přesně! Nebo je jedno, zda je P=0.0495 nebo P=0.0o01? Není'
A je snad rozdí| mezi P=o.0495 a P=0.051. Není.

34 _ v metodice (část 2.I,, závěr odstavce) jsou prohozeny termíny ,,závis|á,, a ,,nezávislá..
proměnná, kromě toho jsou tu gramatické chyby a dále nevím, co znači,,between effect of habitat
and year.. - má to být ,,year*habitat interaction..? A proč je před oR2.. uvedeno ,,whole model.. _
uvádí se někdy něco jako koeficient determinace pro část modelu? Nejsem v statistice kovaný, ďe



zatilnnjsem se s něčím takovým nesetkal. Závérečnérr.u popisu, jak autorky ,,zjednodušily.. model,
nerozumím. Prosím o vysvětlení'

34 _,,only the data from the first breeding were taken into account... Proč?

34 - Jak konkrétně jste znáhodnily qýběr kontrolních ploch? Je dobře známo, že ,,uninitiated
person(. zpr avidl'a,vybír á" ne -náhodně !

35 - 
"log-transformed 

vďues ... of areas covered by specific microhabitats..' U mikrohabitatů jde o
absolutní hodnoty? TéŽko, spíše asi proporční zastoupení. Pak je ale na místě nikoli log-
transformace, ale arc-sin odmocninná transformace (ale nelze vyloučit, že log-transformace službu
udělďa, to uznávám, aIe z textu nepoznám)'

35 - ad Bonferroniho korekce viz priznačně namaný čIánek ,,A farewell to Bonferroni.. (Nakagawa
2OO4: Behav. Ecol.).

35 - celkově mi není jasné, zda je statistika udělána správně. Zna|y jste identitu samců? Jsou-lí
vysoce filopatričtí (předpokládám, Že ano, jinak nedává Kapitola č. | Žádný smysl!), měla
vystupovat identita samce jako ,,random effect.. a měly jste pouŽít general linear mixed model,
jinak to máte spočítáno špatně. A je pouŽiti Wilcoxonova testu oprávněné? Nevystupovala některá
b|izkál.nízdav ana|ýze vlastně dvakrát fiednou jako,,focal nest.., podruhé v roli nejbliŽšího hnizda
pro jiné nfocal nest..)? Navíc u mnohonásobných porovnání chybí post-hoc testy, takže vlastně
chybí nejdůleŽitější informace'..

35 -,,The interaction between variables had no considerable effect...... Uh, děláte si legraci? Co to
je 

"considerable 
effect"? vjz poznámka výŠe o P-hodnotách. Interakce není legrace a takto frivolně

s ni zacházet ne|ze.

36 - 
"Mann-Whitney 

U-test: Z=,.',,' Testová statistika U testu je ... překvapivě U, ne Z (ikdyŽ
některé programy - třeba sasovslý JMP - uvádějí Z, jde ve skutečnosti o U|). ,,Z" patří párovému
testu, jak je ostatně správně uvedeno dále (,,Wilcoxon rank test: Z:.'."). A uvádět ,,n.. jako jednu
hodnotu nemá téŽ smysl, uvádí se jako dolní index u U-hodnoty a samostatně pro dva srovnávané
soubory. Nebo je jedno jestli dva vzorky jsou 130 a 2 nebo 70 a 62? obě celková ,,n.. jsou 132,
ovšem první srovnání je k ničemu (i když v některých časopisech to zjevně nevadí, např. Saether
et aI. 2OO7: Science 318: 95-97:-).

36 - Proč uvádíte ,,ru i ,R2,,, kdyŽ prvni číslo je odmocnina toho druhého? Redundance nemá v
článku co pohledávat' Toto je podobná perla jako uvést u PCA ,,7o vysvětlené variability.. a k tomu
návdavkem j eště,,Eigenvalue...

Fig' 1 _ chybí měřítko variabilty, takhle mi graf nic neříká.

37 - Kde se tu najednou zjevil ordinační graf) V metodice k tomu nic nenacházim,ve výsledcích
téŽ ne (ale uznávám, Že teď uŽ čtu jen povrchně, nemá smysl číst diskuzi, když není jasné, zda
jsou vůbec diskutované výsledky spočítány správně, tedy, zdavůbec existují).

38 - Největší šok nakonec, jsem uveden v ,,Acknowledgements..:-( Autorky mi rozhodně nemohou
děkovat za ,,criticď readingu, poněvadŽ tento článek zjevné vůbec nikdo nečetl kitickg, od autorů,
přes kolegr v poděkováni aŽ po redaktora a recenzenty! Pokud to někdo kriticky četl, autorky na
to zjevné nebraly ohled.

I{apitola III. ("Aggressive behaviour...")

6 - velice kladně je třeba hodnotit pouŽití vícero atrap (častý problém studií s ,,vycpaninami,, je, že
nejsou replikáty prezentovaných podnětů)' Následující odstavec mě ale vede k otázce, z jakélno
časopisu a na zák|adě jakého argumentu byl rukopis dříve vyhozen, Že autorka tak sáhodlouze
zdůvodňuje pouŽití atrap?



6 -,,The subadult dummy alternates the adult one or vice versa for each focal male'.. Má tato věta
zn;amerrat oThe order of dummy presentations was randomised..? Snad ano, ale rodilý mluvčí,
kteý není kovaný v jazyce Czenglish, to pochopí stěŽí..'

7 _,a|| possible interactions... were also included"' To není zrovna dobtý nápad, interakce mají
do modelu jít.. pouze kdyŽ rnají biologiclqý význam a/nebo se jich ne|ze zbavit transformací dat
(viz učebnice statistiky).

8 - Tady zase vystupuje jako testová statistika Wilcoxonova testu ,T" (srov. vyše).''

B - oP" z principu nemůŽe být rovno 
"0.000". Zpracování r4ýsledků je dost podivné a místy se

jazykové,,nechytám", TéŽko můŽu posoudit text psaný neznámým jazykem'

17 -v tabulce jsou některé neýznamné interakce. Hodnoty 'p'' jsou pro ,,full model.., nebo ,,final
reduced model.. nebo pro stav, kdy byla nevýznamná proměnná těsně před 

"vyhozer:ím,, z modelu?
Chybí tu vysvětlení. Dále nechápu, proč autorka uvádí jak významné interakce, tak hlavní (fixnil
efekty v nich obsaŽené? To nedává smysl. Pokud se ovšem nesnaŽí sdělit, že voka|izace byly
ovlivněny věkem v závislosti na daném roce, rokem a věkem. (pokud jsem se nevy,jádřil jasně:
významnost interakce automatickg znarr'ená, že h|avní efekty jsou významné a pak je ovŠem
irelevantní, jestli vám statisticlý program vyplivne u hlavních efektů P hodnotu 0,000005 nebo
0,50 - v obou případech je hlavní efekt významný!!! Viz třeba Grafen a Hails 2oo2: Modern
statistics for the life sciences, s. 193).

18 - Statistické výsledky patří do textu a/nebo do tabulky, ne do popisky obrázku.

19 - Graf je formálně nevyhovujíci, viz příručlry typu ,,How to succesfully write in science.. apod'

Kapitola [V. ("Delayed plumage...")

6 - opravdu se ANoVou testují rozdily mezi dvěma skupinami? Jistě že to jde, ale je to dost
nestandardní. I kdyby š1o o překlep či výpadek textu, tak ,n=3.. je na takoqý test nesmyslně malé
(mimochodem, nejkritičtější nejniŽší vzorek do ANoVy býwá uváděn jako ... 4).

I v tomto rukopisu se opakují stejné chyby jako výše, takŽe dále nebudu komentovat.

Kapitola V. ("Male-biased...")

Tento rukopis působí ve srovnání se zbytkem prácejako pěst na oko (onen zbytek bohužel působí
jako pěst na solar). Ukázkově napsaný rukopis, bez zásadních formálních (angličtina, prezentace
qýsledků atd.) připomínek. Snad jen pár doporučení:

- vz.orekje miniaturni, cožje třeba nějak opatrně vysvětlit. Ťuhýk je druh se stoupající početností
v Evropě, pročjsou datajen z 15hnizd? Takový vzorek pozornějšího recenzenta nepřesvědčí.

. data o poměru pohlaví nelze analyzovat tak triviálními metodami, jako je chí-kvadrát! To je dost
naivní - data mají hierarchickou strukturu (identita mláďat uvnitř hnizda), kterou ne|ze zanedbat
(pseudorpelikace vede nevyhnutelně k vyššímu riziku spáchání chyby prvního druhu!). obraéte se
prosím na E. Tkadlece (Katedra ekologie UP olomouc) pro radu.

viz také:

Krackow, S. & Tkadlec, E. 2OOL: Analysis of brood sex ratios: implications of offspring clustering.
Behav. Ecol. Sociobiol. 50: 293-3OL



- Spoluautorem éuhýčí studie je známý a zkušený badatel P. Tryjanowski. Proto mě překvapuje, že
autoři spáchďi dosti školáckou chybu při prezentaci - jinak jistě zajímaqých - výsledků. Je velmi
ne-strategické okořenit první odstavce diskuze větami jako ,,our study adds to tLre plethora of
studies.''..nebo,,this matches general pattern seen in songbirds..- člověka hned napadne,,then,
who cares?". Diskuze má začit zásadním zjištěním, ve vašem případě tedy vychýleným poměrem
pohlaví u EPC mláďat. To zaujme každého. Koho naopak zajimá informace ve stylu ,,nejen stovky
dďších druhů, ale i náš oblíbený modelový druh..'.,? Nikoho. Vřele doporučuji k přečtení esej
Raymonda O'Connora (2000): Why ecolory lags behind biolory. The Scientist 14: 35-37.

Závét

Celou djzertaci se jako změt červených tkanic táhnou notorické problémy s angličtinou,
statistikou, či schopností formulovat odborný text na úrovni, která nezabrání jeho publikování v
solidním mezinárodním časopise. Závěrečný text o éuhýcích odráŽi v menším měřítku problém
celé dizertacei začir:á se méně důleŽitým a to zásadní pÍiclnétzi ke slovu pozděfii). V rámci celé
dizertace však tento problém - bohuŽel - nab1ýwá takřka obludných rozměrů: jde se od naprosto
odfláknu{ých qýtvorů, které Žádný solidní časopis nemůŽe brát váŽná k solidní závěrečné práci.
Upřímně řečeno, lepší dojem neŽ předloŽený ,dort pejska a kočičky.. by na mě udělala dizertace
sloŽená ze závěreÓného rukopisu (kteqý je vŠak tematicky ,,outlier..) a již publikované práce v ornis
Fennica (i kdyŽ jde o slabou práci). Méně je téměř vŽdy více.

Přes uvedené připomínky se domnívám, Že práce můŽe být připuštěna k obhajobě
(očekávám ovšem, Že autorka předloží u obhajoby minimálně jeden rukopis přepracovaný do
publikovatelné podoby).

Tomáš Grim
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