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Ilona Fiizéková: Epigamní chování gekončíka Eublepharis
macularizs: samičí výběr a kopulace s více samci

Posudek oponenta DP

Ve své DP se studentka zaněÍi|a na nepříliš probádanou součást behaviorální ekologie
gekončíka nočního - na epigamní choviíní. Kromě qyzkumu ýkajícího se opakovaného
ptíření a samičí volby se pokusila také na ziskáni informací o délce kopulace, odlišném
pruběhu námluv u receptivních a nereceptivních samic' existenci násilné kopulace a o
schopnosti samců rekopulovat.
Práce je logicky členěná, přehledná a po formální stránce obsahuje všechny náleŽitosti.
Tabulky a grafu jsou opatřeny komentiířem a jsou vhodně použity, autorka se však nedokiízala
vyvarovat interpunkčních a pravopisných chyb a jazykoých neobratnosti (viz poznrímky pod
čarou).
K práci mám následující připomínky:

l) V úvodu nás autorka seznamuje s problematikou samičí promiskuiý a
hypotézami, které ji vysvětlují. Těmto hypotézám je věnovtín značný prostor,
naproti tomu vlastní cíle práce zminěné na konci kapitoly nejsou formuloviíny
formou hypotéz a celkovém textu se tak poněkud nrácejí. U hypotézy 4 (str. 3)
nechápu souvislost mezi zmiňovanou ',qýživnou hodnotou spermafu.. a
velikostí spermií. Mohla by to autorka vysvětlit?

2) Literární přehled problematiky je poměrně vyčerpávající, pouze u podkapitol
,,Epigamní chování u zástupců čeledi Eublepharidae.. doporučuji formulaci
.'...u vybraných zásfupců....., neboť zda|eka nejsou zmíněny všechny d.uhy
této čeledi.

3) Materiál a metodika jsou popsány jasně a přehledně, postrádrím však popis
pouŽiých statistických metod vyhodnocení dat.

4) Výsledky jsou zpracovány vyčerpávajícím způsobem a vhodně doplněny
tabulkami a graý . Z jakého důvodu však autorka pouŽila jiné statistické metody
hodnocení pro samice a samce!? Ztabu|ek 6 a 7 dle mého ná.roru především
wp|ý,vá preferované období sexuální aktivity obou skupin samců, nikoliv
receptivita samice nebo ,,povahď, ěi současný stav samce. Samci z odchýu si
udržují vrchol sexuální aktivity zhruba od poloviny bŤezna do poloviny dubna,
což koreluje s přírodními podmínkami v místě jejich přirozeného výskytu,
zatímco u samců chovaných po několik generací v zajetije toto období časově
širší aposunuje se dále do května ažěervna.

5) Diskuse je poměrně obsahlá a odpovídá na otézky kladené v úvodu' souhrn
vystihuje vše podstatné, co bylo prací zjištěno.

6) Seznam literatury ěítá celkem 85 poloŽek. Práce s literaturou je uspokojivá,
autorka by však měla věnovat větší pozornost správnému přepisu pramenů,
jednotné formě citaci a odkazů na ně (nedostatků je poměmě hodně - viz
příklady pod čarou).

Je zřejmé, že provedení, zénnam a následná ana|ýza experimentů byly časově velmi niíročrlé
stejně jako péče o tak velké množství pokusných zviÍat. Přes uvedené nedostatky práce
přináší cenné pozpatky a doporučuji ji tedy k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře.
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/ vybrané formální nedostatky práce:

- str. l, ř. 4 ajinde _ Judson 2003 (správně Judsonová2}}3, neboť autorka čerpá z českého
překladu knihy. Citace knihy je navíc v seznamu literatury opatřena špatným letopočtem -
1ee3)
- str. 1, ř. 1l a 16 - olsson.t Madsen 1998 vs Jennions irricl Petrie 2000 (sjednotit formu
odkazu)
- str. 1, ř. 19 _ diversita (správně diverzita)
- str. 4, ř. 3 - Butchard ct iri. 1999, Dixon c1 lri. 1994 (kolektivní práce!)
- str. 4, ř. l0, 13 a jinde - před spojkou a nepíšeme v souvětí čárku!
- str. 7 , ř. 4 - Krato chví| 2002, Anderson 1999, Seufer et al. 2005 (citace řadíme buď podle
letopočtu publikace nebo podle abecedy, navíc práce Kratochvíla chybí v seznamu literatury!)
- str. 15, ř' 6 _ samice reagují... jako by byly sami samci (samy - ty samice!)
- str. 54, t. 12 - spojení ,jednak..., jednak.. se používá v rámci jednoho souvětí, nikoliv pro
uvozování samostatn;ých vět.
- str. 63, druhá citace; str. 65, šestá citace; str. 67, třetí citace _ vědecké názw Živočichů
v titulu práce píšeme kurzívou!
- str. 65, devátácitace - místo črárky za titulem práce má bý tečka
- str. 67, třetí citace - ...forktail damsel.y ... (správně damselfly)
- str. 68, druhá citace _ časopis není napsán kurzívou!

V textu je řada dalších chyb, douflím, že se z uvedeného ýčtu autorka poučí a u budoucích
prací bude postupovat pečlivěji.


