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Posudek oponenta na magisterskou práci Bc. Jany Staňkové: 

Antipredační a explorační chování jako projev personality u gekončíků 

(Eublepharis macularius) 
 

 
 Magisterská diplomová práce obsahuje 44 stran textu, který se opírá o rozsáhlý soubor téměř 

stovky citovaných studií. Předložená práce je na v současné době velmi aktuální a populární téma 

osobnosti u zvířat, v tomto případě u plazů gekončíků. Již to samo o sobě činí studii velmi 

cennou, neboť plazi se do ohniska zájmu badatelů z uvedeného hlediska dostávají jen zcela 

ojediněle. 

Vlastnímu testování personality předchází stručný úvod o osobnostních rysech 

chování, behaviorálních testech, kterými je možno je rozkrýt, a okruzích chováních, ze 

kterých byly tyto osobnostní rysy v předkládané práci extrahovány. Zde oceňuji rozsáhlejší 

část věnovanou opakovatelnosti chování, která je předpokladem pro koncepci personality 

v chování. K tomuto úseku diplomové práce bych měl první závažnější dotaz: Pro vyjádření 

opakovatelnosti chování je zde sice představen široce užívaný a uznávaný  Intraclass 

correlation coefficient  ICC, který ale pak při vlastní práci použit nebyl a byl nahrazen 

Pearsonovým korelačním koeficientem – proč?  

Na konci úvodní části je pak představen objekt testování – gekončík noční a dále tuto 

úvodní část uzavírají cíle práce.  Podobně přehledně je členěn také následující oddíl věnovaný 

vlastní práci.  

Text je silně originální a není možno postupovat příliš rychle. Je náročný tím, že čtenář musí 

projít dosti vět několikrát, než zjistí, že by to nakonec mohla být i pravda. Přijmout některé 

stereotypy odborného textu by nebylo rozhodně na závadu. K nim např. patří také psaní 

latinského rodového a druhového jména kurzívou nebo jednotný formát citací bez zbytečných 

čárek. K formálním prohřeškům lze ještě doplnit následující drobnosti: str. 13 kap. 3.1 

poslední věta – neúplná citace; str. 16 druhý odstavec – shoda podnětu s přísudkem – 

vlivy…by souviseli; str. 22 nahoře - …maskování se ať už pomocí mimiky, …; str. 45, tab. 9 

– u stáří nemůže být hladina významnosti 2,2850. 

 

Ke studii mám několik dalších konkrétních dotazů a poznámek:    

 

Str. 10 nahoře – deprese není vlastnost – je to stav, podobně i u ostatních dimenzí je toto 

vhodné rozlišovat. 

 

Str. 11, druhý odstavec dole – proč musí být jednotlivé rysy dědičné? 

 

Str. 23 nahoře – je třeba vysvětlit větu: „Dalo by se uvažovat o myšlence, že zvířata nemohou 

být kořistí, ale dokonce i v rámci jedné osy osobnosti, například smělost, zvířata nemusí vždy 

zvolit optimální chování na danou situaci.“  

 

Str. 31 OF test byl opakován druhý den, antipredační test po 14 dnech – proč tento rozdíl? 
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Str. 32, kap. 8.4 Potravní test – Potravní test navazoval na OF test, přičemž ale potravní test 

probíhal za hladu, čili z toho můžeme usoudit, že OF test probíhal první den také za hladu. 

Byly podmínky OF testu druhý den stejné jako první den, když už zvíře obdrželo jako 

odměnu cvrčka v potravním testu první den?  

 

Str. 40 – Opakovatelnost vyjádřená jako korelační koeficient měla být doplněna také hladinou 

významnosti. 

 

Str. 43, tab. 6 – Není jasné co je průměr „A“ a co průměr „B“, neboť mělo dojít k poklesu 

hodnot. 

 

Str. 47 – Při srovnávání opakovatelnosti je třeba mít na paměti, také různé způsoby výpočtu.   

 

Str. 50 – v „Závěru“ mohlo být uvedeno, jaké personality se tedy v materiálu vyskytly nebo 

mohl být prezentován graf PCA s jednotlivými zvířaty jako body. 

 

Uvedené poznámky a dotazy jsem zformuloval pro vyjasnění některých nejasností a 

nepřesností ale nikoliv pro zpochybnění výsledků. Kolegyně Jana Staňková předkládá 

diplomovou práci, která se opírá o rozsáhlý, nesnadno dostupný materiál, který byl vcelku 

velmi solidně zpracován. Studii po určitých úpravách, víceméně formálního rázu, bude možné 

dobře publikovat, takže mi nečiní obtíže tuto magisterskou práci doporučit k obhajobě. Pokud 

ji mám hodnotit známkou, pak tuto práci považuji za dobrou až velmi dobrou.  

 

V Českých Budějovicích 5. 9. 2014 

 

                                                                                    Doc. RNDr. F. Sedláček, CSc. 
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