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Posudek na diplomovou práci Bc. Kláry Farkačové s názvem: 

 „Proximátní kontrola pohlavního dimorfismu u živorodky Poecilia wingei“,  

předložená v rámci studijního programu „Biologie“, studijního oboru „Ekologie“ a zaměření 

„Terestrická ekologie“. 

Předložená práce obsahuje celkem 48 stran, z toho 11 stran citované literatury, 5 obrázků a 2 

tabulky. Práce je členěná standardním způsobem na abstrakt, úvod, M & M apod. a tedy 

obsahuje všechny formální náležitosti. Práce je napsána velmi pečlivě a srozumitelně a po 

formální stránce téměř bezchybně.  

Vlastní téma práce, tedy hormonálně řízená změna pohlaví je atraktivní a aktuální. Rešeršní 

část je zpracována podrobně a je vidět, že orientace autorky v problematice je perfektní. Text 

byl doplněn několika vlastními i převzatými obrázky, které byly řádně citovány. Vzhledem 

k neúspěšnému provedení pokusu byla samozřejmě rešeršní část zcela stěžejní pro celou 

diplomovou práci, ale líbila se mi i část diskusní, kde se autorka bystře vyrovnala 

s neúspěšnými testy. Úvahy nad důvody neúspěšných testů jsou logické a opět svědčí o 

vysoké úrovni znalostí. Jak sama autorka poznamenala v závěru práce, negativní výsledek 

nemusí ještě znamenat chybu v pracovních postupech, ale také relevantní zjištění, které lze i 

ve výjimečných případech publikovat. K tomu je ale nezbytné provést více testů, což 

provedeno nebylo. 

Mohu konstatovat, že autorka zpracovala práci na vysoké odborné úrovni. Práci doporučuji 

k obhájení. 

Poznámky a otázky: 

1) Ačkoliv práce neobsahuje téměř žádné překlepy, dva jsem přece našel – na straně 14, 

v kapitole 1.1.1.3.1 ….určení teploty je založeno na teplotě….zde je asi míněno určení 

pohlaví….? A na str. 29 jsou dvě závorky za citací Cooper et al. 1993)). 

2) Je systematický zápis živorodky duhové (Poecilia reticulata (Peters, 1859)) správný? 

Neměl by být v některém následujícím formátu  - živorodka duhová Poecilia 

reticulata (Peters, 1859), nebo Poecilia reticulata (Peters 1859) nebo Poecilia 

reticulata Peters 1859? 

3) Na straně 29. v rešeršní kapitole 1.3.4. autorka zničehonic přešla z rešeršního výčtu 

faktů do první osoby a sdělila důvody, proč si pro DP vybrala právě druhy P. 
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reticulata a P. wingei. To je drobná metodická neukázněnost, protože toto sdělení patří 

do té části úvodu, kde se formulují hypotézy a predikce nebo do M & M.  

4) V česky osazených tabulkách se vyskytuje slovo treatment, což nepůsobí dobře 

5) V abstraktu jsem postrádal 3-4 úvodní věty jaký je stav poznání a proč se pokus 

prováděl (ale faktem je, že i v některých časopisech vyžadují pouze hypotézu, popis 

metody a výsledky bez úvodních vět), zde ale určitě chybí hypotéza. 

6) V M & M chybí téměř všechny údaje o způsobu krmení pokusných ryb a složení 

potravy, o kvalitě vody (např. pH, které podle autorčiny rešerše cíl pokusu může 

ovlivnit), její údržbě, světelném režimu atd., což zvláště v případě neúspěšného 

pokusu může nějakého mrzouta rozladit a práci to vytknout. Asi by neškodila i nějaká 

fotka pokusného zařízení, dospělých ryb, případně dokumentace přechodné fáze, kdy 

se všem rybám objevila gonopodia.  

7) Pokusné ryby původně pocházely z divokých populací. Byly na nich během 9 let 

chovu prováděny nějaké pokusy nebo jsou to potomci čistě chovných ryb? Nemohly 

chovanci nějakým blíže nespecifikovaným způsobem degenerovat? Neměl by pro 

tento typ pokusů být použit poněkud „čerstvější“ materiál? 

 

V Praze dne 6. září 2013 
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