
Školitelský posudek na práci Bc. Moniky Voňavkové : Testování prostorové 

orientace u gekončíka nočního Eublepharis macularius 

 
Předkládaná práce má 50 stran textu a cituje 62 převážně anglicky psaných literárních 

pramenů a výsledky dále ilustruje 16 stránek příloh. Přestože je gekončík noční modelovým 

druhem ještěra pro velké množství prací zabývajících se různými aspekty ekologie, chování, 

fyziologie i neurofyziologie  - nevíme zhola nic o tom, jaké jsou jeho schopnosti co se týče 

prostorové orientace. Je to způsobeno i tím, že o specifických mechanismech prostorové 

orientace u plazů se ví obecně velmi málo, podrobnější práce  o mechanismech prostorové 

orientace existují především u želv. V tomto případě šlo tedy o to, zjistit podle kterých 

vizuálních značek a prostorových rámců se gekončíci noční prominentně orientují a pokusit se 

odhalit převládající navigační strategii (jednodušší podle jedné značky „cue learning“, či 

složitější navigace vyžadující používání relací mezi několika značkami). U několika druhů 

ještěrů byla také prokázána důležitost polarizovaného světla a světelného gradientu jako 

důležitého klíče pro orientaci u ještěrů vůbec. Právě schopnost používat současně různé 

orientační rámce (blízký rámec arény a vzdálený orientační rámec místnosti) a současně i 

použití gradientu světla je předpokladem pro utváření a používání vnitřní mentální 

reprezentace prostoru (kognitivní mapy) podle tzv.parallel map theory.  Otázkou je, jaká je 

vůbec schopnost ještěrů kombinovat a používat současně několik orientačních rámců, 

popřípadě gradientů. Většina předchozích prací, které se pokusily testovat podrobněji 

prostorovou orientaci u plazů selhala z důvodů obtížné motivovatelnosti pokusných subjektů. 

Na příkladu ještěrek italských se ukázalo, že Morrisovo vodní bludiště (MWM) by mohlo být 

celkem vhodnou metodou pro testování různých aspektů prostorové orientace i u gekončíků 

nočních.Tolik k důvodům, které vedly k zadání této práce.  

Jakkoliv bizardně na první pohled testování polopouštního druhu ještěra ve vodním prostředí 

na první pohled vypadá, ukázalo se, že jde o metodiku poměrně vhodnou pro zvíře, které 

potravou motivovat naprosto nelze. I pokusy kdy je testováno epigamní chování, ke kterému 

jsou zvířata přirozeně vysoce motivována trvají poměrně dlouho cca 30 minut.  Většina 

jedinců byla schopná s úspěchem řešit dílčí úlohy v MWM a po celou dobu experimentu se 

zlepšovala, nejlepší zvířata pak nalézala ostrůvek do dvou minut. Práce přinesla několik 

neočekávaných výsledků, jako je např. vysoce pravděpodobná schopnost vidět v infračervené 

části spektra a schopnost kombinovat několik navigačních rámců spolu se světelným 

gradientem. Bohužel je volba preferovaného orientačního rámce i přes jejich sofistikované 



experimentální oddělení vysoce individuální. Navíc žádná ze strategií v testované skupině 

nepřevládá. Je otázkou, zda se při volbě jednotlivých strategií neuplatňuje větší měrou 

personalita testovaného jedince. Výsledky celého experimentu spíše indikují, že pokud se 

zvířata ve zvolené prostorovém klíči zklamou, najdou si alternativně úplně jiný podle kterého 

se poté nadále orientují. Bylo by zajímavé v budoucnu zjistit zda takovou alternativou, která 

je vždy k dispozici nemohou být určité parametry magnetického pole.  

Práce Moniky Voňavkové je opravdu průkopnická. Studentka si musela projít obtížnou cestu 

s vychozením nové metodiky, kterou musela adaptovat pro nově testovaný druh přesně 

namíru. Navíc i počet testovaných zvířat byl spíše nadprůměrný v porovnání s podobnými 

studiemi na jiných živočišných druzích.  Nutno zdůraznit, že se jedná o kontinuální dvouletý 

experiment, pokud počítáme i dobu věnovanou výběru jedinců s nejlepšími předpoklady pro 

řešení MWM. K tomu samozřejmě studentka pomáhala s krmením experimentálních zvířat. O 

její pečlivosti v tomto směru svědčí i tabulky v přílohách, ilustrující, že po celou dobu 

experimentu nedošlo k výkyvům v kondici jednotlivých zvířat. 

Úskalím celého pokusu se nakonec stalo závěrečné vyhodnocování, protože standardní 

programy vyhodnocující uplavanou dráhu pracují na základě kontrastu mezi subjektem a 

arénou a disruptivní zbarvení gekončíků jim příliš nenahrává. Proto byly pro výpočty použity 

časy potřebné k nalezení ostrůvku a dráha byla analyzována jen v klíčových úsecích celého 

experimentu. Naštěstí spolu čas a dráha vysoce korelují. 

Jako školitel mohu být s přístupem Moniky Voňavkové spokojena. Naučila se shromažďovat, 

vyhodnocovat a intelektuálně interpretovat získaná data z netriviálního behaviorálního 

experimentu. Celý problém dokázala vhodně zasadit do kontextu současného poznání o 

prostorové  orientaci u plazů a proto ji doporučuji k obhajobě i kladnému hodnocení a 

navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 
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