
Posudek na diplomovou práci Lukáše Kubičky,,Fenotypová plasticita reprodukční
alokace samic Madagaskarského gekona Puroeclurg pictaz laboratorní experiment
s manipulací příjmu potravy..

Lukáš Kubička se ke mně přihlásil jako student s bohatou zkušeností s chovem a
rozmnoŽov áním plazi' coŽ bylo velmi podstatným předpokladem pro zdárný průběh j eho
diplomové práce.

Ta je založena na výsledcích zdánlivě velmi jednoduše proveditelného experimentu:
dlorrlrodoběji drŽet rozmnožqicí se samice gekonťr na dvou potravních hladinách a
zaznamenávat jejich růst, míru tukových zásob a reprodukční charakteristiky (interval mezi
snůškami' velikost vajíček, poměr pohlaví a fenotyp mlád'at atd.). Gekoni mají mezl p|azy
ur.rikátní způsob rozmnoŽování: v poměrně krátkých intervalech kladou snůšky clvotr (někdy
jen jednoho) velkých vajíček. Pokus měl zjistit, které reprodukční charakteristiky jsou u
gekonťr kanalizované a které naopak fenotypově plastické' tzn.listít kam budou samice s

rťiznými zďroji potravy přednostně investovat a které reprodukční vlastnosti naopak při
nedostatktr zdrojů ošidí. Samotnému pokusu musela předcházet velmi náročná příprava
zalrrnující př.edevším stanovení dostatečně odlišných krmných dávek umoŽňr-rjící pokusným
samicím nejen přeŽít, ale celou c1obu se i rozmnoŽovat, naopak dávka tak velká, že ji samice
při kaŽdém krmení stále ještě okamŽitě seŽerou. Dále bylo nutné pečlivě standardizovat
podmínky a vybrat zaznamenávané parametry. Díky této skoro rok trvající přípravě a
vypilování metodiky byl potom samotný 210 dnů trvající pokus proveden čistě a korektně,
jednoznačně odpověděl na mnohé na počátku poloŽené otázl<y (samozřejmě na některé další
ne tak ťrplně jednoznačně, ale to užtakbývá'i Slunce má své skvrny' ostatně za
nejednoznačnost nemůŽe Lukáš, ale jeho svěřenkyně)' MnoŽství testovaných samic (16) se
m:ůŽe zdát malé, sám jsem se ale přesvědčil, Že je na horní hranici zvládnutelnosti pro jednoho
- byt'velmi pilnélro a zaníceného - samostatně pracujícílro diplomanta. Vyhodnocení
parametrů sledovaných během rea7tzace pokusu poskytlo mnohé podklady pro ťrvahy o
omezeních, trade-offs a jejich optimalizaci během evoluce gekoníclr reprodrrkčních strategií
rozvedených v diskusi a rozhodně si po přepracování do podoby publikace zas\oužibý
otištěno v nějakém ekologickém či zoologickém časopise.

Práce j e psána j asně a úsporně, za 1e1i konečný větší rozsah mohou tr'i přiloŽené
ruú<opisy týkající se mechanismů vzniku invariantní snůšky tr gelronů a anolisů, poměrem
polrlar,í sourozencťt v dvojvaječných gekoních snťrškách a maternální alokaci hormonů clo
snůšky u druhu Paroedura picÍct. Ve všech je Lukáš zaslouženě uveden jako spoluautor
(ciodai část dat a pomálral při vymýšlení struktury rukopisů i jejich konečné pocloby, jeden
rukopis přímo vycházi z jeho seminární práce). Své výsledky vzorně prezentoval na několika
dornácích a jedné zahraniční konferenci (konference ESEB 2005 v Krakově).

Ze všelro výše trvedeného vyplývá, že práci hodnotím velmi kladně a rozhodr.rě ji
doporučrrji k oblrajobě. Lukáš je prvním diplomantem, který pod mým vedením oficiálrrě

obhajLrje diplomovor'r práci. Išéžby byli jeho následovníci stejně schopní a zapáLení...
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