Skolitelský posudek na diplomovou práci Bc. Veroniky Musilové: Reakce
gekončíkanočnÍhoEublepharis macularius na h.adího predátora

Rešená diplomová práce Veroniky Musilové měla za cíI zjístit' zda mají ještěři vÍozenou
obecnou či specifickou představu hadího predátora a reagují na něj antipredačně. Pokud má
zvíře speciÍickou představu přirozeného predátora vrozenou, měla by se antipredačníreakce
lyskytovat i u jedinců chovaných po několik generací v za1etí.Ideálním modelem pro tento
typ tyzkumu je gekončíknoční(Eublepharis macularius)' Je to laboratorní zvíře chované v
zajeti po několik generací, ale v našílaboratoři máme k dispozici i generaci pochazejici z
volné přírody. Jeho přirozenými nepřáteli ve volné přírodě Pakistánu jsou především hadi.

Cílem práce bylo otestovat antípredačníreakce gekončíkana hadí predátory kombinující
sympatrický a alopatrický výskyt a dalšíeko1ogické faktory' Testováno bylo sedm druhů
hadích predátorů s různou biologií a sympatrickým nebo alopatrickým rýskytem a jako
kontrola ještěr s hadím tvarem těla blavor Pseudopus apodus. Práce byla součástíširšího
projektu grantu GAAV Rozpoznávání predátorů a jiných nebezpečných organismů
terestrickými obratlovci (řešitel Dr' Fuchs). Práce přinesla řadu původních vědeckých
vysledků, které ovšem nejsou úplně jednoduše interpretovatelné. Zdá se, že ani v literatuře
tolik lynášená sympatrie, nebo míra ještěrožravosti hada, či jeho aktivita samy o sobě
nevysvětlují zvýšenou reaktivitu rnláďat vůčijednotlívym typům predátorů. Spíšese zdá, že
pÍi rozpoznání speciťrcky nebezpečnéhohadího predátora a při následné ťrxaci antipredační
odpovědi u gekončíkůnočníchzáIeži i na sympatrii r"ýskytu hadího predátora i na jeho
speciÍických bíologických vlastnostech' Celkově je však velká míra opatrnosti zachovávžna
vůčivětšině dnrhů hadích predátorů a to jak u mláďat, tak i u dospělých, cožby svědčilo pro
velkou míru vrozené opatrnosti.

Zaďéním se tedy jednalo

o práci čistě etologickou. Práce byla

naročná hlavně

z časovéhohlediska, protože gekončícijsou zvířata poměrně pomalu se rozhodující a pomalu
se adaptující na prostředí experimentální arény (min jeden den). Navíc celkový počet
testovaných subjektů (gekončíků)je úctyhodný: v pruběhu tří let bylo otestováno celkově 254
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mláďat a 165 dospělých jedinců' I když se jedná o práci učitelskou, materiál, na jehoŽ
podkladě je práce vypracována je zce|a sromatelný a možná i překračuje objem práce
oblyklý pro práci odbornou. Velký objem pokusů sebou nesl i časově náročnévyhodnocování
behaviorálních proměrrných i následné poměrně naročnéstatistické vyhodnocování a
interpretaci statistických rysledků'
Kromě práce experimentální dipiomantka zvládla i práci v terarijních chovech, která
je sama o sobě dost náročná a vyžaduje od studentů velkou míru zodpovědnosti. S pruběhem
práce a přístupem diplomantky kzadanému tématu jsem spokojena' protoŽe Veronika
Musilová byla výbomá zejména v planovaní a provádění časově velmi naročných výběrových
testů avýsledky své práce pravidelně konzultovalajak se školitelkou' tak s konzultantem doc.
Fryntou.
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výsledcích své práce diplomantka také pravidelně referovaia na národních
konferencích (Zoologické dny, Česká a Slovenská etologická konference), V roce 2008 získal
její poster (Veronika Musilovó, Eva Landová, Daniel Frynta: Reakce gekončíkanočního
Eublepharis macularius na přítomnost hadího predótora) ocenění odbomé poroty na 35
konferenci Českéa Slovenské Etologické spoleěnosti.
Celkově jsem s předloŽenou diplomovou prací spokojena, i když veiký objem
zptacovávaného datového materiálu zapříěinil závěrečný stres při konečném sepisování
některých partií diplomové práce a jejich kritiku proto přenechávám oponentovi' Závěrem
konstatuji, Že diplomová práce Veroniky Musilové přináší řadu původníchvýsledků po
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ji

V Praze 1. 9. 2010

Mgr. Eva Landova, Ph'D. (školitel)

V Praze

Doc. RNDI. Daniel Frynta, PhD. (konzultan|

