
Oponentský posudek na diplomovou práci Petry Suchomelové

,,Rodičovské chování a rozpoznávání mlád'at u gekonů rodu Terutoscincus"

Předkládaná diplomová práce Petry Suchomelové se zabývá u šupinatých p|azŮ (Squamata)

celkem neobvyklou vlastností a to sice rodičovským chováním. Stejně neobvykle působí i

modelový taxon gekonů rodu Teraloscinczs, o kterých se toho především na poli etologie

mnoho neví, coŽ ostatně uvádí i sama autorka. Z tohoto pohledu oceňuji záměr popsat

chování těchto zajímavých gekonů v daném kontextu. K celkovému rozsahu téměř 100 stran s

více jak 100 citacemi nemám jakýchkoliv výhrad. Výský překlepů v textu je poměrně častý,

občas se tu objevuji výrazy typu ',škorpión" či nepřesnosti měnící částečně význam

sdělovaného (viz aposematická funkce na str. 34). Latinská jména se česky neskloňují!

V seznamu použité literatury mě zaujaIa 1edna citace, a proto bych se chtěl autorky zeptat, zda

jí skutečně v roce 1986 osobně sdělil pan Papenfuss informace. které v textu své práce uvádí.

Pokud ne, je třeba citovat správně a v souvislosti s tím by mě zajíma|o, jestli se opravdu vžd]'

jedná o citace primární. Dále populárně naučné knihy typu Světem zvíÍat nepovaŽuji za dobrý

zdroj prtmárních dat. Naopak chválím využití renomovaných chovatelských periodik, jako

z&oje dů1ežitých informací.

Literární přehled je dle mého názoru nevyvážený a rozhodně by mohl být delší. Chybí

mi obecnější úvod o reprodukčních strategiích u šupinatých p|azů. Některé formy rodičovské

péče. které jsou uvedeny jen okrajově (např. Živorodost), by si zaslouŽily větší prostor. Rád

bych se proto autorky zeptal. jaké zná živorodé eekony (stačí příklad) a co maií společného.

V textu je také uvedeno, Že samice bývají během snášení vajec agresivní' existuje nějaký

proximátní irzio1ogický mechanismus tohoto agresivního chování? Naopak zbyečně rozsáhlá

je část, kterou autorka věnuje geologické minulost oblasti výskytu rodu, jeho fylogenezi,

výskyu jednotlivých druhů a jejich popisu - tato část by se hodila spíše do nějaké

fylogenetické studie a vznikla zbyečně na úkor předchozí části o rodičovském chování. Dále

mě překvapuje zaÍazení vlastních pozorování přímo do úvodní kapitoly o rodu Teratoscincus

- zde vidím nevyužitý potenciál práce - kdyby byl název práce širší (např. ,.Srovnání

reprodukčních strategií dvou druhů gekonů rodu Teratoscincus"), mohla by být tato data po

příslušném zptacováni i součástí diskuze.

Za ne úplně šťastné považuji zařazení heterospecifického stimulu gekončíka nočního

(Eublepharis macularizs). V celém textu není zmínka o výrazném zbarvení mlád'at tohoto

druhu, které může mít spolu se specifickým chováním jisté repelentní účinky. To můŽe

ovlivnit reakci fokálních zvíÍat na ně, podobně jako je tomu u konspecifických mlád'at. Navíc



Území výskyu druhu T. keyserlingii a E. macularius se patrně překrýají a mláďata tohoto

gekončíka mohla na zák|adě evoluční zkušenosti s tímto druhem v1vinout účinnou

antipredační strategii. V této souvislosti mi chybí i v cílech avizovaný test potravní

preference. Fokální jedinci totiž nebyli nikdy potravně stimulovaní (deprivováni), což může

b;ýt důvod, proč na konspecifické a heterospecifické stimuly neútočili, Íedy až na jednu

výjimku - byl napadený stimul nakonec také sežrán? Také b}uch se chtěl zeptat. sjakým

záměrem bvl v experimentu 1 použit skleněný box a iaká bvl

pokusech. Pozorovaný projev nezájmu o skleněný box u zvířat v experimentu 1 může

znamenat t to, že testovaní .iedinci jsou konzervativní, neofobní, či dokonce averzní a mohou

bý pod vlivem akutního stresu. Byla testována i tato moŽnost? Stimulům testovaným

v druhém kroku experimentu 1 bych opravdu neříkal mlád'ata a přikláním se k autorčině

závěru, že zvýšený zájem ze strany fokálních zviÍat má spíš sexuální kontext. Proč nebyla

testována mladší zvířata? Experiment 3 a 4 měl otestovat obecnou reaktivitu obou

studovaných druhů rodu Teratoscincus. Nemohla bý v}'šší agresivita jedinců v krabičkách při

experimentu 3 a 4 dána tím. že měli k dispozici menší prostor než -iedinci v teráriích?

Autorka si dle mého názoru měla před vlastním experimentem udělat mezi chovateli

průzkum. Zjisti|aby totiž, že u gekonů je tolerance mláďat za opÍimálních podmínek v teráriu

celkem běžná, např. u gekona Phelsuma standingi jsou mláďata tolerována až do dospělosti.

Čili se nejedná o zas tak unikátní vlastnost, jak tvrdí. Celkově bych byl velmi opatrný ohledně

extrapolace zjištěných výsledků na podmínky v přírodě. o potravních preferencích

v přirozeném prostředí na základě použitého testu nelze říct nic, to samé platí o sociální

struktuře či pro vyšší reprodukční zdatnosti samců - nastavené podmínky v chovu jsou vždy

nepřirozené. Proto bvch se na závěr zeptal. zdajsou skutečně podle autorky vpřírodě eekoni

rodu Teralosclnczs monogamní. potravní preference na malé ještěrv je pro ně olffajová a

samci maií vyšší reprodukční úspěch než samice - jsou o tom informace v literatuře?

Nicméně, abych i pochválil, autorka věnovala velké úsilí chovu těchto velmi

zajímavých gekonů, naučila se pracovat S programem observer, navrhla pěkné etogramy,

získaná data obstojně statisticky zpracovala a o svých výsledcích se snaŽila diskutovat. Proto

práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako dobrou.
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