
Posudek na diplomovou práci Bc. Moniky Voňavkové 

Předkládaná diplomová práce Bc. Moniky Voňavkové s názvem Testování prostorové orientace u gekončíka nočního 
Eublepharis macularius má 71 stránek včetně Literatury a Příloh. Je standardně rozdělena, tj. obsahuje Úvod, Cíle 
práce, Metodiku, Výsledky a Závěr, čímž splňuje strukturní požadavky na diplomovou práci. 

Po formální stránce je práce poměrně čtivá, nicméně se v textu místy vyskytují stylistické neobratnosti či 
interpunkční chyby (zvláště v úvodu). Mírnou vadou na kráse je též ztvárnění grafů, které by si zasloužily větší 
velikost a větší tloušťku čar. Stejně tak kapitola Literatura je narozdíl od zbytku textu zarovnána doleva, namísto do 
bloku. Citace Gallistel (1989), Stuchlík (2003) (obě str.1), Rodriguez a kol. (1994) (str.6), Blyth (1954) (str.8) 
v seznamu literatury chybí. Ellis-Quinn a Simon (1991) a Mittelstaedt a Mittelstaedt (1980) mají nesprávný tvar 
jména. Day a kol. (1999) (str. 2, 4, 7, 16, 41, 42, 46) není rozlišen na  a či b. Ševčíková (2010) (str.7) je v Literatuře 
bez diakritiky, stejně tak Starostová (2005) (str.8), Landová a kol. (2013) (str. 8 (2x)), Kratochvíl a Frynta (2002) (str. 
7). U citace Foa (2009) (str. 10) chybí kolektiv a Ellingson (str. 44) by měl být citován ve formě „a kol.“. Přimlouval 
bych se za spojování předložek s podstatným jménem „nerozdělitelnou mezerou“, neboť předložky působí rušivě, 
ukončují-li řádek. Potěšitelné je, že překlepů je v práci minimum. 

Autorka si vytkla smělý cíl – zkoumat navigaci ve vodním bludišti u polopouštního druhu, gekončíka nočního, a 
zhodnotit, jaký druh orientačních bodů zvířata používají. Dle mého názoru, cíle byly splněny a výsledky jsou velmi 
dobře zhodnoceny (oceňuji především analýzu chování až na úroveň jednotlivých individuí) a diskutovány. Autorka 
uvádí, že gekončíci jsou schopni úlohu vodního bludiště řešit, tj. snižovat v průběhu tréninku čas k nalezení ostrůvku 
a používají k navigaci jak vnitrobludišťové orientační body, tak i body umístěné vně. Je škoda, jak je ostatně i v práci 
uvedeno, že nebyl proveden experiment ve tmě se závěsy zabraňujícími výhled na distální značky, což by značně 
zjednodušilo interpretaci, jak se zvířata orientují ve tmě. K práci mám jeden závažnější metodický komentář. 
Z ilustračních trajektorií vyplývá, že často významná část dráhy chybí, popřípadě je rušena artefakty, což vrhá 
špatné světlo na spolehlivost údajů týkajících se délky dráhy, případně zastoupení dráhy v jednotlivých 
kvadrantech. Sama autorka připouští, že vyhodnocování pohybu zvířete činilo problémy.  

Celkově vzato, práce dle mého názoru představuje zajímavý průkopnický čin, přináší cenné poznatky v prostorovém 
chování plazů, dojem však místy kazí formální chyby a otazník visí nad spolehlivostí údajů týkajících se délky dráhy a 
její distribuce v prostoru. Z výše uvedených důvodů navrhuji její hodnocení jako „velmi dobré“. 

 

Otázky: 

V diskuzi autorka kromě navigace allothetické uvádí i idiothetickou. Je známo, jak moc ji plazi používají? 

Jaké jsou nároky na navigaci gekončíka nočního v jeho přirozeném prostředí? 

V práci je zvolena hranice dvou minut plavání k ostrůvku jako úroveň, kdy gekončíci zvládají úlohu velmi dobře. 
Přitom laboratorní myši dokáží ve srovnatelně velkém bazénku nalézt ostrůvek během 15-20 sekund. Je příčinou 
nízká rychlost gekončíků? Nebo nepřímá trajektorie vzhledem k ostrůvku?  

 

 

 

V Praze dne 13.9.2013 

         RNDr. Jan Svoboda, Ph.D. 


