
Školitelský posudek na diplomovou práci Jany Mrskočové „Vztah mezi velikostí vajec a 

dobou inkubace u gekonů“ 

 

Představa, že velcí živočichové potřebují k ontogenetickému vývinu delší dobu, je intuitivní a 

na velkých velikostních škálách určitě platí (drozofila se bude jistě vyvíjet kratší dobu než 

slon). Dost autorů ale uvažuje o stejné korelaci i v mnohem menším měřítku a představují si, 

že tato korelace by se mohla promítnout do potřeby řešit kompromis mezi zvětšením velikosti 

a náklady na toto zvětšení ve formě prodloužené ontogeneze. Před časem jsem si všiml, že u 

mnohých užších taxonů žádný pozitivní vztah mezi dobou vývinu a velikostí neplatí, ale 

chyběla nám přesná data. Měli jsme zavedené chovy dvou nezávislých radiací gekonů s dosti 

podstatnou mezidruhovou variabilitou ve velikosti těla a zdálo se tedy relativně snadné 

otestovat na dobách inkubace, jestli je má představa správná. V tu se objevila Jana a téma 

práce bylo jasné. 

 Jana se pustila s vervou do sběru dat a brzy se ukázalo, že nasbírat dostatečný materiál 

nebude zas tak úplně snadné – mnozí gekoni mají dosti dlouhé intervaly mezi snůškami a 

dennodenní hrabání vajec a kontrola inkubátorů nezbytné k přesnému určení doby inkubace je 

vyčerpávající. Některé druhy nekladly pravidelně, jiným se nedařila inkubace v některé 

z námi zvolených teplot… Prostě: díky za každé dobré vejce… Přesto se Janě podařilo 

nashromáždit dostatečný materiál několika druhů při dvou konstantních teplotách, na kterých 

se podařilo můj předpoklad potvrdit. Je evidentní, že zmenšením těla a vajec gekoni 

nevydělají na zkrácení inkubační doby, naopak ani mnohonásobné zvětšení vajec nevede 

k prodloužení inkubační doby. U dvou druhů měla Jana k dispozici také data z několika 

teplot, což umožnilo testovat teplotní závislost rychlosti embryonálního vývinu a porovnat ji 

s očekáváními Metabolické teorie ekologie, což navíc umožnuje rozpracovat úvahy o 

teplotním efektu na sledované jevy. Dat mohlo být víc, postupně ale na Janě byla vidět 



zvětšující se únava z jejich sběru a pokles nadšení pro projekt, i tak považuji vynaložené úsilí 

za adekvátní a získaná experimentální data za velmi cenná a vypovídající. Spokojený ale 

nejsem s konečnou podobou práce. Grafická úroveň obrázků je špatná, v dnešní době je 

docela umění nakreslit takto pixelovaté grafy. Text je příliš stručný, místy připomíná spíše 

výpisky než pořádně propracované sdělení a postrádám hlubší zamyšlení nad výsledky a 

jejich obecnějším evolučním významem. Mám pocit, že od doby obhájení bakalářské práce 

Jana moc literaturu nesledovala a nad prací příliš nehloubala. 

Celkově tedy jsem spokojený s dosaženými výsledky, provedení práce je však dost 

nešťastné. Vzhledem k množství experimentální práce ale diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

V Praze 5. září 2013      doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 


