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Skolitelský posudek na diplomovou práci Bc. Petry Suchomelové:

Rodičovské chování a rozpoznávání mlád'at u gekonův rodu Teratoscincus

Práce Petry Suchomelové má 92 stran, plus 4 strany příloh a pracuje s I29 literárními

prameny' z toho se jedná ve valné většině o původní vědecké publikace, ale povaha práce vyžadovala i

práci s teraristickými publikacemi (5) a jako doplněk se r,yskyují citace tří prací diplomoých 3, dvě

učebnice (Atlas světa, Zoologie obratlovců) a kniha populárně naučná (J. Moravec: Svět Zvířat |.
Tato diplomová práce je svým zadánim čistě etologická a odpovídá ze čtyŤech zékladnich

Tinbergenoých otázek především na otázku k čemu je rozpoznávání malých mláďat vlastně

dospělým gekonům rcdu Teratoscincus dobré. Při odpovědi na tuto otázku se práce dotýká i drrrhého

způsobu jak se na chování dívat, a to je pohled ontogenetický. Jako stimul pro dospělé jsou totiž

předkládánamláďata dvou věkových/velikostních kategorií. Jako úlitba behaviorálně ekologickému

přístupu byly vŽdy při zadání i interpretaci l"ýsledků zohledněny ekologické i etologické projevy, které

mohou potenciálně přispět ke zvýšení f,ttness svého nositele' Proximátní mechanismy, ani rekonstrukce

evoluce tohoto chování nebyly předmětem této studie'

Historie zadáni předkládané diplomové práceje poněkud sloŽitější a souvisí i s výbornými

chovatelskými schopnostmi diplomantky. Petra Suchomelová začala studovat na katedře zoologie

PřFUK v Praze po absolvo vánibaka|ářského oboru ekologie a ochrana životního prostředí na

Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Původně měla studovat antipredačrrí chování

gekončíků nočních ve vztahu k pachům různých predátorů. Jako přídavek dostala navíc na starost

gekony roduTeratoscincus' Protože se v její péči gekoni druhů T. scincus i T. keyserlingii zača|i

pravidelně rozmnoŽovat' mohla bý experimentálně otestována tolerance mláďat dospělými jedinci,

kteří jsou jinak v rámci druhu poměrně agresivní (agonistické chování samců, agresivní chování samic

k samcům po snesení vajec apod.). Toleranci mláďat ve svém teritoriu a úkrýech lze u gekona Žijícího

v extrémních pouštních podmínkách považovatzaurčitou formu rodičovské péče. V tomto případě

poměr ceny a nákladů odpovídá vztahutypickému pro altruismus, nebot' z hlediska mlád'at se jedná o

otázkupŤežití (Benefit je velký) a náklady dospělců jsou malé (Cost). Kromě testů tolerance byly

následně provedeny i základní testy reaktivity u subadultních a dospělých jedinců. Pokusy byly

prováděny postupně během let2009-2011, a byly takzískán solidní experimentální materiál. Byla

natočenareakce 32 jedinců T. scincus a32 jedincůT. keyserlingiinačtyři typy stimulů, což jevíc,než

obsahuje kterýkoliv publikovaný článek oclvíjející se od chovu v zajetí. Jako doplněk jsou v práci

uvedena vlastní pozorování aZaznamenávánabyla i základní data o reprodukci (2008-2011, část z niclr

je uvedena v příloze na CD) nebot'opět stojí týo údaje na solidnějších základech, neŽ ty publikované.x

Co se týká vlastního zpracování dat vyzdvihla bych velkou péči, která byla věnována ana|ýze

behaviorálních poměných a jejich výběru pro další statistické analýzy.



Velice kladně hodnotím rovněž pečlivé statistické zpracování pracně získaných dat u

' \rybraných behaviorálních proměnných. PouŽity byly jak běžné testy (x'z, Wilcoxonův párový test), tak

1 i sloŽitější (GLM a GLMM modely) v pTogramu STATISTICA a R+. Statisticky zptacovanéqýsledky

autorka i správně interpretuje a diskutuje v příslušné kapitole.

Veškeré experimentální ýsledky i vlastní pozorování autorka dává do vzájemných souvislostí

a snaži se navrhnout funkční vysvětlení pro pozorované chování jako je velká tolerance dospělých

gekonů k mláďatům, větší zá1em o subadulty a kvalitativně rozdilná reaktivita (agresivita) dospělých

jedinců T.scincus a T.keyserlingi' Zajímavým zjištěním je například klíč, podle kterého dospělci

mláďatarozpoznávají. Zatímco dospělí jedinci druhu T. scincus rozpoznávajímláďatazŤď1mě podle

velikosti, dospělí jedinci druhu T. keyserlingii dokážírozpoznatvlastní druh od cizího. Překvapivá je i

absence mezipohlavních rozdílů v chování vůči mláďatům, která je z teoretického hlediska

predikovatelná. Autorkadávátato origináIníazď1ímavázjlštěni o chování gekonů roduTeratoscincus

do vzájemné souvislosti s publikovanými údaji o toleranci a rodičovské péči u dalších druhů ještěrů.

Z rozsahu i celkového pojetí práce vysvítá snaha o celostní pohled na řešený problém a nejlépe

tento postoj oďražejí úvodní kapitoly a kvalitní závěreěná diskuze. Autorka je duší terarista, proto

velkou pozornost věnovala všem údajům spojeným s biologií' etologií studovaného druhu i tématům

spojeným s kanibalismem, tolerancí i rodičovským chováním ještěrů. obecné hypotézy,pokud se

netýkají přímo tématu ptáce, pro ni však mají menší přitaŽlivost. Na druhou Stranu' poctivost a

pečlivost autorky je patrnáuž z detailního zpracování kapitol Metodika a Výsledky' Kladně kvituji i

to, že autorka plně zvládla chov obou těchto druhů a tak si velmi pracným způsobem vypěstovala

materiál pro předkládanou diplomovou práci. Po jistých úpravách považuji rrysledky shromáŽděné

v této práci za publikovatelné ve standardním etologickém časopise. Za chvályhodné povaŽuji i to, že

původní experimenty týkající se pachového rozpoznávánírŮzných druhů hadích predátorů autorka

souběžně se svojí diplomovou prací provedla a nasbírala tak materiál pro další publikaci (i kdyŽ

výsledky těchto experimentů v tomto spisu nepředkládá a uvádím je zde pro dokreslení charakteru

autorky).

Závilem konstatuji, Že předkládaná diplomová práce obsahuje původní lrysledky zptacované

adekvátními metodickými postupy a interpretované v kontextu současné odborné literatury. Plně

odpovídá kritériím kladeným na práce podobného typu na PřFUK a doporučuji ji proto k obhajobě i

ladnému hodnocení s přihlédnutím ke způsobu obhajoby navthgijleqlfikqy4l]_2.
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