
Posudek školitele magisterské diplomové práce 

 

 

Magisterská diplomová práce Anny Bauerové.s názvem “Behaviorální koreláty zbarvení u 

ještěrů” má 63 stran a 12 stran příloh. Seznam literatury čítá 248 citací.  

 Hlavním tématem je zbarvení, zejména podíl tmavých melaninových skvrn, a to (1) 

v makroevolučním srovnání, (2) v ontogenezi a (3) vnitrodruhové proměnlivosti. Práce byla 

zadána s tím, že má otevřít nové pole možností, které poskytuje analýza zbarvení z fotografií, 

skenů i spektrofotometrických dat. Obsahuje tedy záležitosti metodické (zachycení 

vnitrodruhové a ontogenetické variability, zhodnocení možnosti využití nestandardizovaných 

fotografií) i faktické (korelace mezi zbarvením a prostředím, zbarvením a ontogenetickým 

vývojem, zbarvením a chováním). 

 Autorka je rozená chovatelka s vnitřním hlubokým zájmem o studované tvory. 

Nepředstavují pro ní tedy jen pouhý materiál. Tato zkušenost či znalost ještěrů se příznivě 

promítá do její schopnosti interpretovat vlastní zjištění.  Její přístup k diplomovému projektu 

byl od počátku aktivní a je třeba zdůraznit, že nad jeho rámec se podílela i na dalších 

výzkumných aktivitách (např. výzkum ochranné role pruhovaného zbarvení mláďat 

gekončíků nočních, spektrofotometrická měření zbarvení hadů, scinků, ještěrek a dalších 

plazů). 

V průběhu práce se ovšem Anna Bauerová musela přiučit zejména práci s skenery, 

fotoaparáty, grafickými programy, barvocucem, spektropfotometrem na straně jedné a se 

zobecněnými, marginálními a smíšenými modely, fylogenetickými stromy, Felsensteinovými 

kontrasty a programy APE a MESQUITE na straně druhé. Vysoce oceňuji, že od školitele 

potřebovala rady stran výběru statistických metod, kontrolu výsledků a jejich interpretace, ale 

celou technickou část výpočtů.zvládla s pomocí učebnic a manuálů sama.  

Jako u téměř každé práce využívající nevyzkoušené postupy a metodické možnosti, se 

objevila v průběhu projektu řada technických i interpretačních složitostí a výzev. Jsou mezi 

nimi omezená možnost získání plně standardizovaných skenů a často dokonce úplná absence 

dostupných fotografií vzácnějších taxonů, dále značná vnitrodruhová variabilita zbarvení 

některých druhů. I přesto, diplomantka získala několik zajímavých a přesvědčivých výsledků. 

S dosaženými experimentálními výsledky i přístupem diplomantky jsem tedy na výsost 

spokojen. Kritické zhodnocení mile rád nechám na oponentovi. 



Závěrem konstatuji, že hodnocená práce je z mého pohledu mimořádně kvalitní. 

Odráží se v ní poctivý přístup autorky k celému diplomovému projektu. Plně jí tedy 

doporučuji k obhajobě a kladnému hodnocení. 

 

V Praze dne 1.září 2014 

        Daniel Frynta 

 


