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Energetické náklady autotomie a regenerace ocasu u plazů 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce Veroniky Píchové bylo shrnout informace o mechanismu kaudální 
autotomie a s ní spojenou regeneraci ocasu. Druhým cílem bylo shrnout dosavadní 
informace o energetických investicích s tím spojených se zaměřením na 
ontogenetický růst, rozmnožování a metabolismus. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má celkem třicet stran a je členěna tradičním způsobem na Úvod, čtyři 
kapitoly textu, Závěr a Seznam literatury. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje odhadem 90 prací, což je dle mého názoru postačující. Vybrané údaje 
jsou relevantní vzhledem k zadanému tématu. Práce nejsou vždy správně citovány, 
styl není jednotný. Namátkou několik připomínek: Congdon et al, 1974 bez tečky, 
Vitt et al. 1977 bez čárky, Amorim, J. D. D., Travnik, I., & SOUSA, B. M. (2015) něco 
kapitálkami; citace Russell, A. P., Lynn, S. E., Powell, G. L., & Cottle, A. (2015) se 
vloudila do seznamu literatury dvakrát. Vesměs si myslím, že autorka tuší, jak to má být 
správně, možná ale zapracoval nedostatek času při posledních úpravách textu. V úvodu 
bych doporučila vyhnout se v citacích mnohokrát opakované zkratce např. Je to 
zbytečné… 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce není dobrá. Přičítám to nedostatku času vyčleněného na 
finální formátování textu. Příště bych doporučila celý text zarovnat do bloku. Některé 
latinské názvy druhů nejsou kurzívou (např. hned na první stránce úvodu). Obrázek 
4 má v textu špatný odkaz – jako Obr. 3. Odkaz na obrázek 5 bych dala do závorky. 
Výhrady mám i k jazykové úrovni. Mnoho pasáží je zbytečně repetitivních, souvětí 
jsou příliš dlouhá, časté je nadužívání ukazovacích zájmen, na mnoha místech chybí 
čárky. Některé věty nedávají smysl. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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I přes výše zmíněné výhrady povětšinou formálního typu si myslím, že se autorce 
podařilo splnit cíle bakalářské práce. Literatura je dostatečná, autorka se ji naučila 
vyhledávat, pročíst a poskládat z ní téměř smysluplný text. Ačkoliv pokulhává 
formální úroveň, což přičítám spěchu při finalizování práce, doporučuji tuto práci 
k obhajobě. Nicméně hodnocení je ovlivněno výše zmíněnými výhradami. 

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

• K předložené práci mám několik připomínek a otázek: 

• Anglický abstrakt by měl mít popisek v angličtině stejně jako klíčová slova. 

• Za zkratkami (tzv., viz., tj. apod) se píše tečka. 

• V textu autorka používá slovo antipredační s pomlčkou, což je zbytečný 
doslovný překlad z angličtiny. Stejně tak je v textu nesprávně používán termín 
autotomíí, správně to je krátce autotomii. 

• Kapitola 2, strana 5. Věta nedává smysl (Poté co se vytvoří blastém, z kterého 
se diferencují jednotlivé tkáně, a nakonec samotný růst ocasu (Bellairs & Bryant 
1985; McLean & Vickaryous, 2011). 

• Kapitola 2.2, strana 9. Správně je Gymnophthalmidae 

• Kapitola 3, stránka 10. Lepší by bylo Sphenodontidae či Rhynchocephalia 

• Kapitola 4, stránka 11. Vynechala bych odkaz na obrázek, který nemáte ve vaší 
práci zahrnutý. 

• Kapitola 4.1, stránka 12. Co znamená těch 55 %? (viz. Věta Mezi tyto druhy patří 
např. Eulamprus tympanum (Doughty et al., 2003), E. quoyii (Wilson a Booth, 
1998), nebo Hemiergis peronii o 55 % (Smyth, 1974)). 

• Na stránce 19 je nedokončená věta: U prací které nepotvrdili změnu intenzity 
metabolismu u ještěrů regenerujících svůj ocas by mohlo být důvodem malé 
množství vysoce metabolicky aktivní tkáně v růstové zóně regeneračního 
(Congdon et al. 1974; Lu et al., 2013). Regeneračního čeho? 

• Poslední věta na straně 20 nedává smysl. 
 

 

• Obrázek 2. Dokáže autorka vysvětlit, proč roste hateriím regenerát tak 
pomalu? 

• Obrázek 6. Neznačí číslo v závorce spíš počet studovaných druhů, u kterých 
to zkoušeli? 

• Kapitola 4.2, stránka 15, poslední odstavec – tady mi to není jasné. Tvrdíte, 
že Lacerta trilineata nedokáže v dospělosti autotomizovat ocas? V kapitole 
4.3 na stránce 18 předposlední odstavec to zase ale vypadá, že to umí. Jak 
tomu tedy je?  
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