
Posudek vedoucího magisterské diplomové práce

Práce Kataríny Galeštokovó s názvem,,Vpý sociálnych faktorov na reprodukci myši

bodlinatej (Acomys cahirinus),, má70 stran, z toho 65 stran tvoří vlastní práce a zbytek pak

přílohy' datový materá|je přiložen v podobě CD.

Práce byla vypracována v rámci mého projektu zabývajíciho se pohlavním

dimorfismem' ktery je financován GA AV ČR.

Jako první úkol jsem zadal diplomantce získávat společně s o rok služebně starší

kolegyní Marcelou Novákovou reprodukční data z kolonie pocházející z jihoegyptského

Abu Simbelu. Cílem ana|ýzy těchto retrospektivních dat bylo vytipovat faktory

ovlivňující reprodukci, které by bylo možné studovat pomocí následných cílených

pokusů, především kombinujících údaje o rozmnožování v jednotlivých skupinách

s údaji o chování (dominance' agrese' infanticida, aloparentátní péče).

Z dnešní výsledné podoby diplomové práce je patrné, Že diplomantka splnila jen

svůj první úkol, tj. ana|ýzu reprodukčních dat. Není to zcela nepochopitelné' již samotný

sběr těchto dat byl neobyčejně pracný i cenný (ostatně část výsledků zpracovaná

M.Novákovou byla jiŽ presentovánanazoologických dnech i na konferenci Rodens et

Spatium v Parmě). Nicméně další plánované experimenty skončily vždy navykyvu aktivity

K.Galeštokové zahrnující krátkodobě naprosté nadšení azŤete|né úsilí střídané obdobím

pasivity, kdy se aktiva předchozí periody podařilo úspěšně poztrácet. Odpoutám.li se od

toho co uděláno nebylo a coběžný recenzent nemůŽe vědět, tak jsem s výsledky práce

vcelku spokojen, jsou zajímavé a potenciálně publikovatelné.

To však neplatí zcela o vlastním sepsání textu. V tomto ohledu diplomantům

pomáhám ze zásaďy jen radou, ale nikoli vlastním,,p€ťoÍl1... Tato práce byla ovšem

dopisována v takovém chvatu, žejsem dokoncejejí značnou část vůbec neviděl (nikoli mojí

vinou) a tedy ani nemohl opravit. Z pohledu školitele je mi |íto,že neobyčejné množsfví

zás|užné práce při sběru dat a jejich zpracování bylo nakonec zce|azbytečně zneváženo

spěchem finále.

Shmu-li výše uvedené, i přes uvedené připomínky, doporučuji práci Kataríny

Galeštokové k obhajobě a přenechávám případné kritické poznámky k textu na oponentovi.

Daniel Frynta


