
Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci A. Špaldoňové – Trade-off 
mezi velikostí a počtem vajec ve snůšce na úrovni čeledí ptáků 
 
Pojednání o extrémně zajímavém, avšak intelektuálně poměrně náročném tématu se 
autorka zhostila se ctí, nikoliv však s bravurou. Práce je takto kvalitní, logicky postavená, 
dobře čitelná a poctivě zpracovaná, ovšem na druhou stranu neposunula zkoumanou 
problematiku za dosud neprostoupené hranice a dokonce se mi ani nezdá, že by měla 
ambice toto učinit. Vzhledem k unikátnímu materiálu, který se autorce podařilo 
zkompilovat, a k vynikajícímu ideovému zázemí týmu, v němž studii zpracovávala, je to 
trochu škoda. Nicméně se autorce podařilo položit dobrý popisný základ, který poslouží k 
orientaci ve získaných datech a který její motivovanější následovníci (doufejme) využijí 
pro tvorbu publikací v prestižních odborných časopisech. 
 Zprvu mě velmi nadchnul Úvod celé práce, jenž nás zeširoka zavádí do světa 
životních strategií, optimálních snůšek a trade-offů, aby pak vyústil v jasné zacílení na 
problém velká vejce – malá vejce a spol. Již jsem hledal superlativy, které bych k 
hodnocení této diplomky v posudku použil, ovšem další části mé nadšení poněkud 
zchladily. Zejména Diskuse není příliš zdařilá – v podstatě pouze shrnuje výsledky a 
jejich interpretace v kontextu ostatních studí se omezuje na výroky typu “všechny tyto 
výsledky nasvědčují tomu, že tento trade-off v rámci vrubozobých existuje”. To je 
bezesporu pravdivé a hezké tvrzení, v Diskusi bych však měl tendenci hledat nějaké 
nápady, co z této existence vyplývá třeba pro teorii životních strategií, kterou autorka tak 
pěkně představuje na začátku práce. Poté jsem už tolik neoceňoval ani samotný Úvod, 
protože v něm vlastně nejsou pořádně formulovány hypotézy, které se na datech ve 
Výsledcích testují, a z toho možná pramení i nesnáze Diskusi patřičně rozvést. Měl bych 
proto pro obhajobu práce jedinú otázku: Mohla bys pro každou z vysvětlujících 
proměnných, které na s. 23 vyjmenováváš, formulovat predikci pro její vliv na sílu trade-
off mezi velikostí vejce a velikostí snůšky na úrovni čeledí ptáků, a poté ukázat, jestli 
Tvé výsledky daný předpoklad potvrdily či nikoliv? 
 Dále už spíš pro forma zmiňuji některé drobné připomínky. Statistické zpracování 
je jednoduché, což v diplomce příliš nevadí, ale při snaze publikovat výsledky tak, jak 
vypadají nyní, by s tím asi vyvstaly problémy. I v magisterské práci by však podle mě 
mělo být nějaké vysvětlení (klidně úplně jednoduchá zmínka, že to prostě zatím 
neumím), proč nebyla použita třeba fylogenetická regrese nebo složitější statistické 
modely – ukázalo by se tím, že si je autorka vědoma toho, že možnosti analýz jsou širší, 
ale z nějakých důvodů je prostě nepoužila. Obrázky jsou do textu vloženy dosti 
nepřehledně a mohly být graficky zdařilejší, jejich nesamovysvětlující popisky výrazně 
ztěžují orientaci ve Výsledcích. U některých citací se neshoduje rok a počet autorů v 
textu a v Seznamu literatury. A tak dál... 
 Přes všechny kritické komentáře však práci hodnotím jako jednoznačně zdařilou a 
v rámci naší fakulty svojí kvalitou určitě nadprůměrnou. Po hodnocení některých 
děsuplných výtvorů na mém domovském pracovišti bylo příjemným osvěžením přečíst si 
studii z moderní ekologie. Práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi 
dobrou. 
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