
Posudek oponenta diplomové práce 

 

Magisterská diplomová práce Jany Mrskočové s názvem „Vztah mezi velikostí vajec a 

dobou inkubace u gekonů“ má pouhých 33 stran, dalších 6 stran tvoří přílohy (z toho 5 

tabulka analyzovaných dat a 1 vysvětlivky). Seznam literatury čítá 56 položek. 

 

Práce byla neobyčejně vhodně zadána, téma je zajímavé a školitel disponuje unikátním 

chovným materiálem i zkušenostmi s chovem umožňujícími získat velké množství vajec a 

údajů o délce inkubace pokrývající široké velikostní spektrum gekončíků (Eublepharidae) a 

gekonů z rodu Paroedura. Výsledky takové studie, pokud by byla dobře provedena jsou 

potenciálně výborně publikovatelné v kvalitních oborových časopisech. Skvělé zadání a 

inspirativní vstupní myšlenky školitele však velmi kontrastují s nedbalým provedením 

projektu a zejména s kvalitou výsledného spisu.   

 

Základním problémem předložené práce je žánr. Je totiž pokusem o sepsání diplomové práce 

ve formě odpovídající vědeckému článku. V práci proto chybí veškeré zdánlivě zbytné údaje 

typické pro diplomové práce, rozsah literárního úvodu, vysvětlení pojmů a popisu 

východisek, konceptů a metod je podstatně omezen. To by ve vědeckém článku bylo 

přípustné, ovšem ztratily se údaje nutné pro posouzení podílu autorky a její schopnosti cele 

uchopit širší problematiku, které žánr diplomové práce povinně obsahuje. Nejzávažnějším 

problémem však je, že stručný vědecký článek musí být tím precisnější a explicitnější, čím je 

kratší. To hodnocený text v žádném ohledu nesplňuje. Je plný nejasných, nepřesných či 

dokonce věcně nesprávných formulací a formálních nedostatků. Nezbývá než předpokládat, 

že byl dokončován chvatně bez řádné kontroly výsledného tvaru.  

 

K práci mám i další připomínky a otázky: 

(1) Je skutečně pravda, že rychlost metabolismu roste s velikostí těla na 0.25? Tedy, čím větší 

tělo, tím větší rychlost metabolismu. Co v daném případě míní autorka rychlostí? A proč 

nejsou nikde tyto ani další pojmy definovány? 

(2) Ad Obr. 1 a 2. Proč jsou tyto obrázky nedostatečně popsány? Znamená něco délka větví 

stromů? Na základě jakých znaků jsou sestrojeny? Jak kvalitní je „taxon sampling“? 

(3) Z tabulky 1 vyplývá, že autorka sama shromáždila údaje o délce inkubace necelé stovky 

vajec. Jakkoli jsou některé druhy obtížněji chovatelné, než třeba Eublepharis macularius či 

Paroedura picta , není tento počet nijak uchvacující, uvážíme-li, že nebyla analyzována žádná 



další data. Též není zcela jasné, proč se nepodařilo shromáždit data od celé řady dalších ve 

vaší laboratoři běžně chovaných gekončíků (např. z rodu Coleonyx) ani to, proč se autorce 

nepodařilo inkubovat všechny druhy v obou teplotách. Nejde to? Potom byla chybná iniciální 

rozvaha a výběr teplot! Nebo se to jen nepovedlo?  

(4) Kolik bylo dat analyzovaných délek inkubace? Byly přítomny pseudoreplikace (např. 

vajíčka z téže snůšky či od stejné samice) a jak byl jejich případný vliv na získané statistiky 

testován či odstraněn?  

(5) Z Grafu 1 vyplývá, že u některých druhů existuje v délce inkubace značná variabilita a 

odchylky jsou nesymetrické. Proč byl za základ výpočtů použit za takové situace nepříliš 

stabilní průměr a nikoli medián? Nestojí za vysokou variabilitou délky inkubace u některých 

druhů rodu Paroedura zjevná metodická chyba např. občasné nenalezení vajec včas či 

nevhodné podmínky vedoucí k předčasnému snesení vajec?  

(6) V práci je dobře popsán možný vliv rozdílného ontogenetického stádia zárodku v době 

kladení i líhnutí na dobu inkubace. Proč ale nebyl zkoumán tento faktor experimentálně? 

Například u druhu Hemitheconyx caudicinctus. Nebylo by nutné o věci jen spekulovat.  

(7) Nespočet překlepů a formálních nedostatků např. naprosto nejednotné zkracování 

rodových jmen, absence jmen autorů popisu při první zmínce o druhu, atd.  

 

 Závěrem konstatuji, že hodnocená práce má vážné vady, které mi zabraňují ji bez váhání 

doporučit k obhajobě. Nelze však ani jednoznačně vyloučit, že komise pro obhajobu 

nakonec práci může akceptovat s hodnocením dobře. To je však podmíněno vynikajícím 

průběhem vlastní obhajoby, který nade veškerou pochybnost prokáže, že autorka 

diplomovému tématu a jejím přesahovým souvislostem hluboce rozumí a pouze nebyla 

schopna tyto své znalosti přesvědčivým způsobem zakomponovat do vlastního textu 

diplomové práce. Takovýto příznivý vývoj obhajoby však nepovažuji za příliš 

pravděpodobný. Lépe by bylo práci přepsat a lépe i doplnit datový materiál tak, aby byly 

výsledky skutečně publikovatelné v časopisu s IF, což je na některých universitách (třeba na 

PřF JčU) hlavním kritériem pro úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.   

 

V Praze dne 8. května 2013     

         Daniel Frynta  

   

 


