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Zná ji každý…

Sekora, Forman, Davies …



… ale

• „kukačku kakažždý zndý znáá ... 
pod mylnými pod mylnými 
ppřředsudky edsudky 
a domna domněěnkaminkami.“

Kněžourek 1905: České lesnické rozhledy

Bludy od začátku poznání ...

• Aristoteles

Aristoteles (384 – 322 př. n. l.): Historia Animalium 



Vejce nosí v zobáku a hledá hostitele

Chance 1940: The truth about the cuckoo. Country Life, Londýn

a kruci ... a kruci ... 
kropenatkropenatéé ......

Kukačka je polyandrická

• podle hlasu ano (samci > samice)
• genetika: promiskuita
• pozor na prosté pozorování
• pozor na neověřené (a nesmyslné) ppřředpokladyedpoklady!

Marchetti et al. 1998: Science



MimikryMimikry

Ekologické poddruhy

Davies & Brooke 1989: J. Anim. Ecol. 



Jak změříme mimikry?

• subjektivní kategorie: mimetický / nemimetický 
• objektivně: kontinuální podobnost
• barevný standard 

Moksnes & Roskaft 1995: J. Zool.

Barva

XXX

• objektivně neexistuje
• psycho-fyzikální jev



Ptáci to vidí jinak

Withgott 2000: BioScience

Objektivní přístup

• spektrofotometrie

Honza et al. 2007: Biol. J. Linn. Soc.



XXX

Chybné antropomorfní předpoklady

Mimikry jsou v oku pozorovatele

• jenže pták není spektrometr
• visual modelling
• co vnímá relevantní pozorovatel (= ne člověk)

Cassey et al. 2008: Biol. Lett.

mimetické

ne-mimetické



Co vidí relevantní pozorovatel?

• visual modelling
• trichromat – trojúhelník
• tetrachromat – jehlan

Stoddard & Stevens 2011: Evolution

kukakukaččkaka hostitelhostitel

x

Jaký je mechanismus mimikry?

• chemické mimikry (k. má stejné pigmenty)
• perceptuální mimikry (k. dělá jinak stejný dojem)
• kapalinová chromatografie (HPLC)
• biliverdin, protoporphyrin

• mezidruhově konzervativní
• vnitrodruhově flexibilní

Igic et al. 2011: Proc. R. Soc. Lond. B



Proč jsou kukaččí vejce tak odolná?

• celková síla skořápky
• větší proporce odolnějších vrstev
• více anorganických složek (vs. proteiny)
• MgCO3 (vs. CaCO3)
• kombinace 
• materiálové vědy: zkouška tvrdosti podle Vickerse

Igic et al. 2011: J. R. Soc. Interface

Lecos už víme, ale ...

Jenner 1788: Phil. Trans. R. Soc. Lond.



Co si „odnést domů“?

• konkrétní model pro obecný jev
• izolované jednotlivosti vs. jednotící teoretický rámec
• předpoklady – smyslový svět 
• biol. jevy – nebiologické metody 
• evoluce kritérií „přijatelné“ vědy
• kritické přezkoumávání vědeckých pravd
• novost vs. meta-replikace – zapojení amatérů!

Ornitologie – vvěědada pro každého...

Zdravý rozum☺

Co si „odnést domů“?

... kdo je ochoten se řídit aktuálními 
pravidly vvěědeckdeckéé práce



Celkové poučení

☺

MiMiřřte slovem pte slovem přřesnesněě Forma (vForma (věědeckdeckéého) ho) 
vyjadvyjadřřovováánníí

Neberte si nic osobnNeberte si nic osobněě Kritika Kritika –– motivace motivace 
(kolegov(kolegovéé, recenzenti:, recenzenti:--))

NevytvNevytváářřejte si ejte si žžáádndnéé
domndomněěnkynky

Explicitnost, Explicitnost, 
teoret. modely (!)teoret. modely (!)

VVžždy ddy děělejte vlejte všše, jak e, jak 
nejlnejléépe dovedetepe dovedete

Design, analýza a Design, analýza a 
interpretace dat a literaturyinterpretace dat a literatury

BuBuďďte skeptite skeptiččttíí, ale , ale 
naslouchejtenaslouchejte

K prK prááci cizci cizíí
(i vlastn(i vlastníí –– sebereflexe!)sebereflexe!)


