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Diskriminace a generalizace kořisti u ještěrů (Squamata: Sauria)

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Předmětem práce je shrnutí dosavadních poznatků na téma diskriminace a 
generalizace kořisti u ještěrů (Squamata: Sauria). Autor se zaměřil hlavně na 
definování druhů učení, porovnání schopností učení u jednotlivých druhů ještěrů, na 
způsob, jakým ovlivňují jednotlivé podněty schopnost diskriminace a na způsoby 
rozlišování jedlé a nejedlé kořisti.

Struktura (členění) práce:

Práce je standardně členěna na úvod s vytyčenými cíli, vlastní text (6 kapitol 
členěných na podkapitoly), závěr a seznam použité literatury. Celkově má 29 stran, 
z toho je 20 stran odborného textu (včetně dvou obrázků a jedné tabulky) a 5 stran 
seznamu literatury.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Oceňuji, že práce obsahuje 90 citací, z toho je jen jedna sekundární citace, která je 
v seznamu literatury označena hvězdičkou. Autor až na výjimky správně cituje (ale 
dvě různé práce citovány shodně jako Saviola et al. 2012). Pro větší přehlednost 
seznamu použité literatury by bylo vhodnější řadit literární zdroje abecedně podle 
jména hlavního autora a roku publikování, případně podle jména hlavního autora,
následně podle jmen dalších spoluautorů a roku.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce obsahuje dva převzaté obrázky a jednu vlastní tabulku, popisky k obrázkům 
by mohly být více informativní, jinak je vše v pořádku.
V práci najdeme obvyklý počet gramatických chyb, překlepů a chybějících slov. 
Velmi často jsou chyby v interpunkci a chybí mezery před závorkami, což značně 
znesnadňuje čtení. Celkem rozptylující je neobvyklý slovosled ve větách, některá 
slovní spojení a v některých odstavcích časté opakování slov. Lepší čitelnosti by 
napomohlo i formátování textu do bloku. Autor také dost šetřil místem, jednotlivé 
kapitoly následují těsně za sebou, bylo by vhodnější výrazněji oddělit závěr od 
předchozích kapitol, stejně tak oddělit seznam literatury od závěru (začít na další 
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straně).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce byly téměř bez výhrady splněny, přestože některé části by si zasloužily 
lépe propracovat. Je zde zmíněno mnoho relevantních experimentů, ovšem někdy 
podaných velmi obecně. Celkově se jedná o velmi zdařilou práci, která splnila svůj 
účel, a autor jasně prokázal, že umí pracovat s odbornou literaturou a danému 
tématu rozumí. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta:
Připomínky:

- Zkratka metody TFAS se objevuje v textu na straně 12, ale vysvětlena a 
zavedena je až na straně 17

- Autor na straně 18 odkazuje na kapitolu 2.1.1, kterou práce neobsahuje

- V práci se autor věnuje skupinám Iguania, Gekkota, Amphisbaenia, 

Dibamidae, Serpentes, Scincomorpha a Anguimorpha a často také hovoří o 

celé skupině Squamata. Vhodnější název práce by proto byl „Diskriminace a 

generalizace kořisti u šupinatých plazů (Squamata)“.

Otázky:
- Str. 8 a 10: Jak funguje standardizované Barnesovo bludiště a k čemu slouží?

- Str. 9: U kterých druhů a jakým způsobem inkubační teplota ovlivňuje 

predispozice k učení?

- Str. 9: Zde jsou popsány dvě zajímavé práce, jedna pracuje se vztahem mezi

Tiliqua scincoides a Rhinella marina a druhá se vztahem Sceloporus 

undulatus a mravenci Solenopsis invicta, jejich popis ale vyznívá chaoticky, 

mohl by autor ve zkratce shrnout, za jakých podmínek experimenty probíhaly 

a jaké důležité závěry z nich vyplývají?

- Str. 11: U kterých ještěrů bylo prokázáno, že jsou schopni pomocí zraku 

rozeznávat jednotlivé příslušníky stejného druhu a rozlišovat je na známé a 

neznámé? Existují další práce na toto téma?

- Str. 17: Jak probíhá testování chemorecepce pomocí metody TFAS (tongue-

flick-atack-score) a jak se vyhodnocují výsledky? Má tato metoda nějaká 

úskalí? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  

(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
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