
Oponentský posudek na diplomovou práci Martiny Cílkové: „Vliv inkuba ční teploty na 
fenotyp mláděte kachny divoké“ 
 
V předložené diplomové práci autorka provedla rozsáhlý laboratorní experiment, kterým 
testovala vliv inkubační teploty a také velikosti vejce na celou řadu znaků vylíhlých mláďat. 
Získané výsledky autorka statisticky vyhodnotila a diskutovala s množstvím podobných prací. 
 
K práci mám tyto připomínky: 
 
1) V první větě kapitoly ˝Metodika˝ se dozvíme, že vejce byla získána z komerčního chovu. 
Další podrobnosti nejsou uvedeny a tato skutečnost není již nikde dále diskutována. Pokud 
však v tomto komerčním chovu dochází k nějakému umělému výběru a naopak přírodní výběr 
je potlačen, mohou být vztahy mezi sledovanými proměnnými pozměněny oproti vztahům, 
které existují v přírodě. Kromě tohoto potenciálního problému je také celá práce zaměřena 
dost fyziologicky a sleduje a diskutuje jen proximátní rovinu zjištěných vztahů a příliš se 
nezamýšlí nad ultimátními důsledky pro mláděcí a mateřskou fitness. Vzhledem k tomu, že 
práce byla prováděna na katedře ekologie, myslím, že tyto aspekty měly být v práci více 
rozvedeny. 
 
2) Výsledky jsou v zásadě správně statisticky vyhodnoceny a prezentovány, několik drobností 
však mohlo být provedeno lépe.  

• F-test: stupně volnosti se uvádějí jako spodní index, ne v závorce normálním fontem. 
• Není vhodné protahovat regresní přímky za rozsah příslušných dat. 
• Myslím, že není potřeba provádět a prezentovat obsáhlé matice Tukeyho testů (např. 

Tab. 4.6.3), obrázky prezentující průměry a konfidenční intervaly v jednotlivých 
skupinách (např. Obr. 4.6.2) jsou informativnější a postačující samy o sobě. 

• Provádí-li se PCA, bývá zvykem uvést tabulku tzv. ˝factor loadings˝, aby měl čtenář 
představu, co vlastně jednotlivé osy představují. 

• Fakt, že všichni jedinci, u kterých se podařilo určit jejich pohlaví při inkubační teplotě 
39°C, byli samci, by neměl být argument pro vyloučení této teploty z analýz, ale 
naopak pro zamyšlení se o možné příčině (str. 50). 

 
3) V práci jsou formální nedostatky při práci s literaturou. V ˝Úvodu˝ jsou jména autorů 
spojována anglickým ˝and˝, v případě více autorů jsou uvedeni první dva a zkratka ˝et al.˝ V 
seznamu jsou pro tyto práce uvedeni také jen dva první autoři, i když bývá zvykem uvést zde 
autory všechny. V ˝Diskusi˝ jsou už autoři spojováni českým ˝a˝ a v případě více autorů je 
uváděn jen první s následnou zkratkou ˝et al.˝ V literárním seznamu jsou některé názvy 
článků uvedeny normálním typem písma, v jiných jsou slova kapitalizována, tj. každé slovo 
začíná velkým písmenem. Tak ovšem bývá zvykem psát jen názvy knih, kapitol v knihách a 
časopisů. I v těchto případech se ale nikdy nekapitalizují členy a předložky, jak je to uděláno 
v této práci. 
 
Celkově mohu konstatovat, že předložená práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce a 
proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
V Olomouci, dne 6. 9. 2010 
 
 
 
Miloš Krist, 
Vlastivědné muzeum v Olomouci 
 



 
 


