
 
Školitelský posudek na diplomovou práci Alexandry Špaldoňové: Trade-off mezi 
velikostí a počtem vajec ve snůšce na úrovni čeledí ptáků. 
 
 
Existence trade-off mezi počtem a velikostí potomků je velmi často dokládána pomocí 
korelace zúčastěných fenotypických znaků, avšak úspěšnost takových snah až příliš často 
nevede ke kýžené negativní závislosti. Dosavadní práce naznačují, že příčinou, alespoň na 
populační úrovni, může být variabilita v množství zdrojů investovaných do tvorby snůšky, 
která viditelnost trade-off pomocí fenotypické korelace znesnadňuje. Úkolem předložené 
diplomové práce bylo na základě publikovaných informací popsat závislost mezi počtem a 
velikostí vajec u co největšího množství ptačích čeledí. Dále pak zjistit, zda směr a síla vztahu 
souvisí s variabilitou v investicích do reprodukce a souborem charakteristik životních strategií 
specifických pro jednotlivé čeledi. Práce testovala hypotézu, že viditelnost trade-off na 
mezidruhové úrovni je určena variabilitou v investici do reprodukce, která je dána typem 
životní strategie. 
 Saša začala s prací zodpovědně. Během relativně krátké doby se jí podařilo z několika 
různě dostupných zdrojů nashromáždit informace o velikostech vajec, snůšek a hmotnostech 
samic u více než 5 000 ptačích druhů náležejících do 146 čeledí. Autorka je pečlivě 
zpracovala do obsáhlé databáze a jednotlivé čeledi doplnila řadou dalších charakteristik 
životní strategie. Předložená diplomová práce tak získala unikátní datový základ a posunula se 
o krok blíže k potenciálně zajímavým výsledkům. Do zpracování dat se však Saša pustila 
s mnohem menší vervou. Významnou roli zde zcela jistě sehrálo i samotné téma, pro které 
autorka nezískala potřebný zápal. Přesto se domnívám, že práci s nabytými daty společně 
s hloubáním nad tématem a studiem související literatury neumístila Saša dostatečně vysoko 
v pořadí svých priorit. Ne vždy se jí to dalo vytýkat, ale mnou očekávaný aktivní postoj 
k práci nebyl příliš častým jevem a za pokroky tak zhusta stál pouze sílící tlak okolí. Práce se 
z toho důvodu jen váhavě posouvala za hranice zadání a často stagnovala. 

Z výše uvedeného je dobře srozumitelné, že se Sašinou prací nejsem plně spokojen. 
Být pouze kritický by ale rozhodně nebylo správné. Saša sice zcela nenaplnila má očekávání, 
ale nutno konstatovat, že ta nebyla z nejskromnějších. Směr práce se v průběhu studia 
odklonil více k popisu situace, se kterým se autorka dokázala adekvátně vyrovnat a který má 
svou odbornou hodnotu. Data v podstatě vhodně zpracovala a prokázala schopnost začlenit 
své výsledky do změti  již publikovaných údajů. To vše s dostatečnou dávkou samostatnosti. 
Její celková investice stejně jako výsledný text tak dle mého soudu splňují požadavky kladené 
naší institucí. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako dobrou. 
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