Posudek školitelky na dip|omovou práci Martiny Komárkové
',

Faktory ovlivňujícízák|adni parametry kojení u koně domácího

(Equus caballus)"
o potomky byla vŽdy velmi oblíbeným tématem etologického výzkumu a
zvláště v posledních několika desetiletích přitahuje evolučně ekologické pozadí
',Péče

behaviorálních projevů spojených

s

reprodukcí velkou pozomost mnoha odborníků...

Citovanou větu jsem si vypůjěila z oponentského posudku Jakuba Poláka na předkladatelěinu
bakalářskou práci, která byla literárním podkladem pro dnes obhajovanou práci diplomovou.
Pozadi problematiky kojení domácích koní přitáhlo pozornost autorky natolik, Že po dva roky,

bez ohledu na počasíči vlastní tělesnou a duševní integritu, trávila po šest měsíců V roce
každý druhý víkend pozorováním osmi skupin kojícíchklisen s hříbaty. Během této nároěné a
dosti stereotypní práce se jí podďilo získat úctýodný soubor bezmá|a 11 000 kojení a pokusů
o kojení a

zltuba 2 I00 sociálních interakcí mezi klisnami, na jejichŽ základě byla stanovena

sociální hierarchie'
Vzhledem k náročnosti studie obsahuje diplomová práce pouze ana|ýzy dat získaných
v prvním roce řešení, mnohé výsledky a závěry |ze tudiž brát zatím jako předběŽné (autorka

se v případě úspěšnéhoukončenímagisterského stupně bude problematice dále věnovat
vrámci studia doktorského).Kpráci samé se nebudu podrobněji vyjadřovat, nebot'kjejímu
hodnocení by| vyzván oponent

a Martina mé připomínky k pracovním verzím vesměs

zaptacova|a do textu finálního' Autorce nemohu odpustit jen nepříliš št'astnou verzi původně

elegantního grafu č. 2 (str. 30), a zejménajejí asertivní neochotu podlehnout kouzlu propojení

citačníhodatabÍnového programu ProCite

s

textovým editorem. To se

neboť citované práce v textu zcela nekorespondují

s

jí nakonec

vymstilo,

přehledem použitéliteratury v závěru

práce. RovněŽ souhlasím s oponentkou, že práce postrádá stručný souhrn, který by vyzdvihl
nej důleŽitěj šípoznatky proj

Mateřská investice

ektu'

a kojení u koní je

skutečně oblíbeným tématem etologického

výzkumu od vědecké nepaměti. Přesto má dalšípříspěvek k tomuto tématu smysl, neboť, jak

rozebirá

i

sama autorka

ve zdůvodnění opodstatnění své práce, dřívějšístudie bývají

poznamenány metodologickými nesrovnalostmi danými dobou jejich vzniku (analýické
nástroje nevyužír4ajícídnes běŽný,,vícerozměrný.. přístup a řešení problémůs replikacemi), a

dále svým zaměřením na pouze některé zpotenciá|ně vlivných faktorů. MoŽnost analytického

rozklíčenívlivu jednotlivých faktorů tak recentně přinášejí nový pohled na rodičovské

investování

u koňovitých, jak vidno

z dobře ,,prodaných.. publikací týmu Cameronová _

Linklater, nebo např. Jana Pluháčka, jehoŽ práce

/

nepřehlédnutelnou inspirací. A to

i

na

zebŤe stepní byly autorce

proto, že ultimátním cílem pečlivě sbíraných dat je

komparativní práce o kojení napříě koňovitými.

Závér: Diplomantka dostatečně prokéua|a všechny schopnosti potřebné k vytvoření
diplomové práce. Jako její školitelka od bakalářského stupně mohu zodpovědně prohlásit, že
se po vědecké strrínce zďárně rozvíji a směřuje kzískaní dalšízásadní dovednosti,

již je

publikace výsledků. Diplomovou práci Martiny Komárkové doporučuji k obhajobě a
kladnému hodnocení komisí.
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