
Oponenský posudek na disertační práci Evy Landové: 

„Druhově specifické strategie učení: význam procesů vedoucím ke 

vzniku potravní averze a zvláštní případ sociálního přenosu“ 

 

 
Předkládaná disertační práce se opírá o pět samostatných studií, z nichž 3 byly již 

publikovány v renomovaných časopisech s recenzním řízením a dvě jsou ve stadiu rukopisu 

pro zaslání redakci. Propojující a zhodnocující text je prezentován na 7 úvodních stránkách a 

je podpořen 61 prameny citovaných údajů. Na konci disertační práce je připojen 

dvoustránkový závěr s hlavními poznatky.  

            S chutí jsem se začetl do úvodního textu, který integruje poznatky z jednotlivých 

prezentovaných studií do současného stavu bádání v této oblasti. Styl prozrazuje velké zaujetí 

autorky pro řešenou problematiku a zprostředkovává naději, že stojí za to se pokoušet 

prověřovat i velká neotřesitelná témata jakým je koncept ochranného zbarvení. Pro 

experimentálně založeného zoologa je pak také povzbuzující, že realita je velmi 

komplikovaná a není nutné mít příliš velký respekt před matematickými modely. Poslední 

příspěvek poukazuje na to, že detailním pozorováním pouhých známek přítomnosti zvířete 

můžeme ještě stále získávat zajímavé poznatky.  

A nyní ke konkrétním poznámkám a dotazům:  

1) Sice velmi nerad, ale protože je to v názvu práce, musím upozornit, že slovo 

„vedoucím“ není v náležitém tvaru.  

2) K multimodálnímu aposematickému signálu – u obranných pachových sekretů je 

rozhodující vzdálenost na jakou působí. Pokud je to na větší vzdálenost, je nutné 

uvažovat o efektu jako u optického signálu, pokud je to na krátkou vzdálenost a útoku 

nezabrání, je nutné jej považovat spíše za součást nepoživatelného těla kořisti. To 

může být inspirace k evolučnímu scénáři. Jakou roli hrála v pokusech pachová 

komunikace. 

3) Při používání mláďat ptáků je třeba si uvědomit, že v raném období  dochází v mozku 

k vyzrávání, že zde probíhá vtištění relevantních informací, při nichž rozhodují řádově 

dny, jak budou silně informace fixovány. U různých druhů toto období bývá různě 

dlouhé a různě posunuté. Některé druhy si podrží celoživotní plasticitu (např. 

začleňování zvuků do vokalizace). Byl v tomto ohledu zaznamenán mezi testovanými 

druhy rozdíl?  

4) Při prokládání moučnými červy, jež mělo testovat motivaci ke žraní, jistě muselo dojít 

také k učení tohoto prokládání a současně ke snížení motivace pro pozření příští 

ploštice. Jak by dopadly experimenty bez prokládání?  

5) Areály druhů se různě překrývají, na části areálu se kořist a predátor mohou 

vyskytovat syntopicky, jinde vzájemná interakce bude chybět. Kontinuita populací pak 

ale důsledky selekce může vyrovnávat, zmenšovat. Jak se kryjí areály sýkorek a 

dalších testovaných druhů a ruměnice případně aposematiků stejného typu?   

6) Je známo jaký tlak na aposematiky vykonávají predátoři z jiných skupin obratlovců 

(žáby, hmyzožravci) případně bezobratlých? 

7) K poslednímu příspěvku: za různých podmínek by mohly šišky dorůstat různých 

proporcí a místně specifickým vysycháním nasměrovávat každého jedince k více či 

méně efektivnějšímu získávání potravy bez sociálního učení. Jaká je situace na dalších 

ostrovech Středomoří? 

     Uvedené poznámky a dotazy jsem zformuloval pro lepší pochopení problematiky a 

nikoliv pro zpochybnění výsledků. Kolegyně Eva Landová ať už jako spoluautorka nebo 

vedoucí kolektivu  prezentuje ucelený soubor prací zabývající se kognitivními 



schopnostmi obratlovců při kontaktu s potravou. Poznatky již byly nebo budou uplatněny 

v odborných časopisech, což je kritérium úspěšné disertační práce. Doporučuji proto tuto 

práci k obhajobě. 

 

 

V  Č. Budějovicích 11.6. 2007                   

                                                                                           Doc. RNDr. F. Sedláček, CSc. 

 

 

 

 

 

 


