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entomologie — 

Bádáme-li experimentálně, předpoklá
dáme, že se tím dozvídáme něco o reálném 
světě – a ne pouze o tom, jakou metodu jsme 
použili. A pokud nás nějaký výzkumný obor 
trvale zásobuje protichůdnými závěry, je 
na čase se zeptat, zda za touto výsledkovou 
schizofrenií stojí nějaký přirozený faktor, 
nebo proměnlivá metodika.

I k tomu nám můžou sloužit tzv. meta
analýzy, tedy shrnující studie, do nichž 

Bakterie wolBachia, parazitující 
na celé řadě členovců, má na svém kontě 
další vroubek. Nejenže nakažený samec 
nedokáže zplodit potomstvo, nejenže napa
dené samice se nadále rozmnožují výhrad
ně partenogeneticky, nejenže feminizuje 
potomstvo nakažených samic (tj. synové 
se vyvíjejí jako fenotypové samice neboli 
v silně promořených populacích se samci 
prakticky nevyskytují), ale teď už víme, že 
způsobuje také poškození paměti.

že partenogenetické samice mají vyšší 
reprodukční potenciál) a posílí šíření 
nákazy. Intenzivnější šíření nakažených 
drobnělek bylo doloženo již dříve. Navíc 
omezením energeticky náročné tvorby 
paměťových stop může wolbachia ušetřit 
zdroje pro vlastní reprodukci. Přestože je 
známo, že škrkavky a měchovci ovlivňují 
(negativně) učení a paměť u hlodavců, ta
to studie doložila jako první podobný vliv 
wolbachie na učení u členovců. 

Myslím si, že studium vztahu mezi 
parazity a schopnostmi hostitele učit se 
a pamatovat si naučené informace je velmi 
přínosné a žádoucí. Zvláště vysokoškolští 
studenti by mohli být vhodnou modelovou 
skupinou – mám intenzivní dojem, že ně
kde na vysokoškolských kolejích či v men
ze by mohlo být ohniště nákazy. Rád bych 
také upozornil, že genderově jednoznačný 
název příspěvku jsem zvolil výhradně 
s ohledem na dopad wolbachie na populace 
hostitelů z řad členovců! l
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text a snímky Tomáš Grim

Stejně, stejně, 
a přece jinak

Nejsem hloupá, 
jsem nakažená!

Experimentální doklad předložil tým 
entomologů z Íránu, USA a Francie. Ve 
svých pokusech použili parazitické vosičky 
drobněnky druhu Trichogramma brassicae, 
která se používá v biologické ochraně rostlin 
proti motýlím škůdcům. Tyto drobněnky 
se v laboratoři mohou naučit vyhledávat 
vajíčka hostitelů podle pachových signálů 
(výzkumníci použili mátu a citron, přičemž 
obě vůně nechávají naivní drobněnky zcela 
chladnými). Nenakažené samice se učí 

podstatně lépe a jednou naučenou informaci 
si dokážou pamatovat celý den. V praxi to 
je velmi užitečné – pokud máte například 
v tropickém skleníku škůdce na jednom 
druhu rostliny, oceníte, když se drobněnky 
naučí hledat napadené rostliny podle jejich 
vůně. Naproti tomu téměř třetina naka
žených samic se vůbec nedokázala naučit 
souvislost mezi vůní a polohou vajíček 
hostitele a ty, které si dokázaly informaci za
pamatovat, ji udržely podstatně kratší dobu 
(obvykle ji zapomněly téhož dne). Posilování 
paměti dalším učením zlepšilo výkon obou 
skupin, nicméně rozdíl v udržení informace 
se spíše prohluboval (až téměř 5 dní neboli 
celý život u nenakažených versus 3 dny 
u nakažených). 

Jedná se jen o negativní vedlejší projev 
nákazy, nebo může být ovlivnění paměti 
hostitele užitečné pro wolbachii? Autoři 
spekulují, že omezená paměť může snížit 
věrnost drobnělek k již navštíveným rostli
nám a zvýšit pravděpodobnost, že vyhle
dají jiná místa a více se rozptýlí po okolí. 
To sníží jejich kompetici (nezapomeňme, 

text ivaN H. Tuf

LidSké výTvory často vedou ptáky 
k zásadní změně jejich životního 
stylu. hnízdo kosa černého je typická 
otevřená miska posazená na větvi keře 
či stromu. V přirozených podmínkách 
jsou hnízda v dutinách raritou. Ve 
městech však kos zahnízdí dokonce 
i uvnitř budov. Velmi kreativní byl kos 
z finského turku: postavil si hnízdo 
v hlavě člověka, ač pouze umělecky 
stylizovaného.

vstoupí specifické dílčí publikované práce 
a vydají nám hodnověrný obecný závěr. Ten 
bývá často v rozporu s našimi subjektivními 
dojmy založenými na čtení prací, jejichž 
autoři jsou nám sympatičtí či nikoli, jejichž 
závěry podporují či rozporují naše předsud
ky apod. Nemluvě o zcela klíčovém aspektu: 
nedržíme v paměti velikosti vzorků. Přitom 
je jasné, že např. žádná studie jednoho 
druhu na jedné lokalitě se sebevětším vzor
kem nemůže vést k obecnému závěru. Což 
samozřejmě vědcům nebrání takto rutinně 
mlžit (viz Ptačí svět 23, 16, 2016/3). Třeba 
v současné době v exponenciálně rostoucím 
oboru ptačí urbanizace, kdy každý recentní 

odpověď na každou otázku — 

ornitologie — 

Jak By postupoVal soud, se 
neodvažuji předjímat. Jazykovědná ana
lýza věty „Nemám důvod nevěřit, že tak 
neučiní“ je však jednoznačná: tazatel má 
pravdu, význam věty je možno parafrá
zovat výroky „Mám důvod věřit / Věřím / 
Předpokládám, že tak neučiní.“ Nespráv
nost interpretace uvedeného souvětí ve 
smyslu „Mám důvod věřit, že tak učiní“ je 
patrná z toho, že tento význam by nesla 
konstrukce „Nemám důvod nevěřit, že tak 
učiní“.  

Taková odpověď je ovšem velmi prav
děpodobně poněkud stručná, věnujme se 
proto rozboru problému podrobněji.

Souvětí „Nemám důvod nevěřit, že tak 
neučiní“ je skutečně nesnadno srozumi
telné a zřejmým důvodem je opakované 
užití záporu, které do něj vnáší značnou 
nepřehlednost. 

Zdrojem tohoto opakovaného záporu je 
užití rétorické figury, která je známa už 
z dob antického Řecka a také nese ze staré 
řečtiny odvozený odborný název litotes 
(podst. jm. muž. neživ. 2. p. litotu, též i stř. 
rodu, pak nesklonné, od řeckého litos – 
slabý, litotes – zeslabení). Obecnou funkcí 
litotu je zjemnit nějaké tvrzení – napří
klad proto, že je nepříjemné či z jiného 
důvodu nevhodné. Jazykový prostředek, 
který k tomu používá, je negace tvrzení 
nějakým způsobem opačného k tvrzení 

původnímu: například o reprezentačním 
mužstvu v kopané tak můžeme prohlásit, že 
„se mu dlouhodobě nedaří vítězit nad týmy 
ze světové elity“, což zní o něco uhlazeněji 
než konstatování, že v utkáních s renomo
vanými soupeři opakovaně prohrává (užití 
opačných významů je vyznačeno polo
tučným typem písma); naopak v kladném 
smyslu je litotes použit (a to hned dvakrát) 
např. ve vyjádření „výsledky českého druž
stva biatlonistek nejsou špatné a rozhodně 
z nich nejsme nešťastní“ – zde může být 
důvodem užití takového obratu např. snaha 
někoho nebo něco tzv. nepřechválit (třeba 
z pověrčivosti).

Když se po takovémto teoretickém úvodu 
vrátíme k rozboru souvětí „Nemám důvod 
nevěřit, že tak neučiní“, snadno usoudíme, 
že litotes je zde použit v jeho první (hlavní) 
větě. Při rekonstrukci původního význa
mu odstraněním litotu z hlavní věty tedy 
dostáváme znění „Mám důvod věřit, že tak 
neučiní“, a nakonec tedy „Věřím, že tak ne
učiní“ (za předpokladu, že když mám důvod 
k tomu, abych něčemu věřil, pak tomu i vě
řím). Je ovšem potřeba dodat, že z hlediska 
logiky není takové odstranění litotu plně 
oprávněné, neboť výrok „nemám důvod ne
věřit“ není zcela ekvivalentní výroku „mám 
důvod věřit“ – je samozřejmě logicky možné, 
že můj postoj je indiferentní, tj. nemám ani 
důvod nevěřit, ani důvod věřit. l

Jazyková 
matematika
Nedávno jsem zaznamenal v mobilních zprávách 
větu: „Nemám důvod nevěřit, že tak neučiní.“ 
upadl jsem do rozpaků, co vlastně tato věta 
tvrdí. při vykompenzování dvou záporů ve větě 
hlavní vyjde: „mám důvod věřit, že tak neučiní.“ 
ovšem několik osob, kterým jsem tuto větu 
předložil jako kvíz, uvedlo, že tomu rozumějí: 
„mám důvod věřit, že tak učiní.“ Jak by se 
v případě např. soudního sporu rozhodovalo, 
který význam je platný?

ptá se PaveL BaLek, odpovídá kareL oLiva

rok vychází více prací než za celé minulé 
století dohromady.

Zvlášť matoucí je v tomto oboru názor na 
význam predace hnízd, která s urbanizací 
jednou roste, jindy zas klesá (viz také tzv. „pre
dátorský paradox“: Vesmír 95, 452,  2016/7–8). 
Zbrusu nová a vůbec první metaanalýza 
predace ptačích hnízd ve městech naznačuje 
příčinu: přežívání umělých hnízd s umělou 
násadou dodanou vědci s rostoucí urbanizací 
klesá, zatímco těch přirozených roste. Zkuste 
ve vědě něco zobecňovat bez toho, že vezmete 
v úvahu, jak se na to přišlo… l
Vincze E. et al., Front. Ecol. Evol., DOI: 10.3389/
fevo.2017.00029


