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Téma přeclložené dip|omové práce vcelku výstižně vyjadřuje její název. S ohledern na
provázanost sexuálního dimorf.ismu s mikroevolučnínri procesy. jeho korelace s ekoIogickými
parametry a etologickýrn repertoárem i možnosti využít jej u vývojově spř.ízněných forem pro
pochopení fy|etických a ťy|ogeografických souvislostí jcle o fenornén" ktery si zasluhuje
pozornost. Zací|ení na rod Teratoscincus lrylo nepochybně vynikajícím záměrem - rod
Teratoscincus po této stránce nebyl detailně stucÍován a je lákavÝrn modelem charakterem své
clruhové sk|adby a jakožto taxonomicky často diskutovaný příslušník čeledi Gekkclnidae s. str.
i ekologickými. behaviorálnínri a morfologickými paralelami s jiŽ po této stránce
stuclovanými zástupci,.eubIeťaridních.. gekonů.

Práce je členěna obv1,k|ým způsobem" přičernž ovšenr úvod je koncipován nikoIiv
pouze jako stručný nástin prob|ematiky a v1tyčení cílů práce, ale podstatně šířeji (jako
poměrně rozsáh|á rešerše k dané problenratice). Forrnální úroveň" kva|ita doprovodných
obrázků' grafii a tabulek arozsah práce jsou vcelku přiměřené a občasné drobné prohřešky
(jako např' špatné seřazení autorů na str. l4 apod.) se vyskytují v jistě tolerovatelné míře.
Nemárn u diplomových prací rád aŽ příliš zlehčujicí elenrenty, jako jsou třeba v textu vložené
symboly rozesmátých tvářiček používané v krátkých te'xtových zprávách při komunikaci
prostřednictvírn rnobilních telefonů. Nenamítám nic proti vtipně zvoleným názvům
vědeckých prací či kapitcrl r, niclr" a|e mám pocit' Že názvy kapitoljako '.Pitbul vreckový ... ...

..Kde se vzali.tu sa vzali..apod. možná nejsou tím nejšťastnějším řešením. Všeobecně je
práce č|eněna |ogick1,a přehledně' vyskytují se však. naštěstí nepří|iš často' i odstavce
ke čtenáři ve|mi nešetrné. Postrádárn preciznější formulaci pracovních hypotéz i závěrŮ práce.

Úvodní rešeršní část je zpracovánana velmi solidní úrovni a na zák|adě obsáhlého
souboru re|evantnich literárních pramenů. Vzlrlederrr k jejímu rozsahu a záběru se ovšem
autorka zákonitě vtnanévrovala do situace' že se občas nevyhnula povrchnosti' případně že se
do textu vloudila věcná chybička nebo je výk|ad poněkud neuspořádaný Například na str. 20
je vhled do taxonomie gekonů dosti ošizen. S ohledenr na komp|exnost a rozsah tohoto
problému v rámci taxonu Gekkota bych chápal i značnou redukci ve výběru použite|ných
pramenů' a|e nikoliv právě u postavení rodu" na kterÝ je práce zanrěřena. Autorka jako
zásadni uváclí moderní revizi z roku ?004, ale v textu se jejích nomenklatorických důsledků
riedrží. Je poněkud kurióznítvrdit (str. 20)' Žepráce z roku 2004 vyvrací úvahy autorapráce
z roku 2005 (bilt.uznávám' Že tomu v tomto připadě tak v|astně může by.t" neb diplomantka
srovnává původní f1,logenetickou studii se slrrnující chovatelskou publikací pracující
s převzatými údaji - na místě b1,'bvl samozřejmě odkaz na původní prameny).

Z da|ších nedostatků rešerše nrohu uvést jistou zrnatečnost výkladu např. r'e zrrríněné kapitole
,.Pitbul vreckový...., kde je v jednom ..so;dku.. namíchána néuspořádaná směska prvků
projevů teritoriálních' agresivních' antipredačních a da|ších. Přitom se čtenáři zata1í,jaká je
např. korelace agresívních projevů s pohlavím' coŽ je pro práci o sexuálním dimorfismu a
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irrterpretaci příslušných faktů closti podstatnou skutečrrostí. Mohla by autorka při obhajobě

uvést' co přesně p"'"žÚ; za kritera' míry agresivity, se kterou později v textu operuje?

V,vskvtují se i mylná tvízení' Např. mechoň,*u, vyc{ávání výstražného zvuku u zmije Echis

carinata (str ' 24)není uu*d.n spů,,ně. Prosím autorku o přesný popis' jak je generován

výstražný zvuk zmíněných znrijí' A jak je tomu u ..teratoscinků..?

Materiál" na kterénl se práce zak|ádáby jistě měl větší vypovídací potenciál. kdybv

zahrnoval více forem. Nicménl je úctyhodný (s90 ks, pět ťorem), vezntenre-li v úvahu

oÚtiznost jeho získání. or,šem o.sobní vklad autorky do získání materiálu. péči o něj a jeho

'p,u.o,.ání 
zůstává fro čtenáře c{osti rozmlŽen drisleclrrýrn pouŽír,áním trpného rodu' Zjevné

zůstává, že podstatriclu část zpracovávané dokumentace pořídil školitel a konzultant. Autorka

samostatně hodnotila forniálně nepopsanou fbrmu T microlepis .'makranensiS.. a bylo na

nrístě v práci jasně zJůvodnit proÉ (imínkv na str. 20 a str. 66 jsou nedostatečné). Myslím' že

niateriál mohl být n'n'*i' j.ste více' nicnréně soustřeclín.r se na to. co bylo udělárro a nikoliv co

uděláno bý mohlo'

Vlastní metodika měření tělesných rozměrů je nekonr,enčtrí, na Živých zviÍatech

s použitím digitá|ni zobrazovací ťototechniky a násleclných poČítačových programů ke

.f*"ouani a-ánalýzeobrazu. Rigidní muzejní systematik zaryté setrvávající na

opakovatelne* ,-'.,ci.ni katalogiňvaných súírkouých jedinců by jistě měl možnost zahájit

polerniku. osobně si ale velmT cenínr sriah vytěžii pro rozvoj zoologie i z materiá|u' kteý není

možno ,.konvenčne;: 'p,u"ouat 
a ktery bv jirlak zůstal-nezpracován. A rozvoj takových

biometrických metodik naopak povaŽuji" iavelmi zás|uŽný a do bucloucna nezbYttrý'' třeba uŽ

jen s ohledá* nu konzervační status mnohých druhů Domnívám se' že pro dané cíle by1a

metodika nrěření zcela adekvátní. V metoáice je opakovaně odkazováno na Vergnera (200 l),

ale příslušrrá pub|ikace chybí V Seznamu pouŽité literatury U alternativ nrěření clélky hlavy je

porninuta moŽtrost měřeniod rostra do 
'áúhlení 

čelistí. Kvantifikaci získaných dat a jejich

obiektionímu vyhoclnocení" porovn ání avyuŽití jevěnováno chvályhodné úsilí zapouŽiti

adekvátrrích statistických 
'ótoc| 

s pomocí moderních počítačovýclr progranrů Zvláštní

ocenění patři autorce )a mimořádně transparenttrí formu prezentace získaných dat' která jsou

k dispozici i v elektrorrické poclobě na přiloženém kornpaktrrím disku.

Výsledky jsou podány hutně a vcelku jasrrě' část jejich interpretace je přesunuta do

diskuse, Sarnotrrá ctiskuse je na so|idní úrovni' Srozumitelnosti některých částí nepřispívá

(např' str. 65 a další) nadÁěrné pouŽívání různých technických zkratek a detailních údajů

z nietodik-v a r,ýslediů. r, nichŽ se někdy ztrácí podstatné.. Zdeby již rnělo jít spíše o obecnější

projekci uí,l.jtr, do biologickélro koniextu a sbuvislostí. Komplexnějšímu zamyšlení nad

bioIogickým vysvět1ením Jastrrích pozoruhodných r,'ýsledků se l'šak autorka v některýclr

případech zblteenJvyhýbá nebo je ,.nedotáhne.; (např. relativní ,'dlouhonohost.. samic T. m.

.,lnakranesis.. - st..Ló"a áat"l. vtoudila se i rrepřesná tvrzení. Např. invariantní snůška se

dvěnra vajíčky není bezvÝhradným znakem viech gekonů (str. 67). l v rárnci samotné čeledi

Gekkonidae s' str. najderne netótlt< rodťr (vesrněs svelikostně rna|ýrni druhy' a|e třeba ijeden

značně r,elikÝ. neotro;ický druh). které se tomuto pravicllu vym1,kají. Může diplomantka

některé z nich uvést?

PouŽitá|iteratura (více neŽ stovka prací; je odpovídající. U některých děl (Darwin;

Ščerbak et Golqbjev) nejsou . jinde důsledně uváděné - počty stran. Pakliže by tomu bylo

proto' že příslušnt publ;-t.u.. autorka neměla k dispozici' důrazně připomínám nutnost ve

ucaectÝci,' sděleních patřičně uvádět everrtuálně převzaté citace.
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Přes ur'edelté a rlikter.ak zásadrlí r,ýhracíl ttloltu slrrnout, že N4arqaróta Balad.orá
oderzdala kr.alitní práci. jejíŽ r.ýsledkl'isclrr clobře publikor,'atelné r.příslušnértl zoo|ogickénr
tisliu Prokáza|a. že je sclroprra clobře pracor'iit s ocíboriltlu literaturou a unlí rra poŽadcrl.arré
tirt.rr.tti shrolnažd.oVa't" Zpracovár,at a' írlterpretor.at pfii,oclní r'Ýzkurrrné údaje r'e prospěch
t.ozr'oje teoretického poznání Dokázala. že teoreticliou a praktickorr průpraru získantru
běhenr sr'éhtl unir'erzittrího stuclia lrtrcle sclro1rna dobře uplatrlit i. ci;rlší oclborrré práci

Dip|onlor'orr práci N{a I.ga rétv Balarl"or'ó j ed n označlrě c|oportrčuj i přij nrorrt
li obhajolrě.
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