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Posudek na magisterskou práci Bc. Veroniky Rudolfové: 

Interindividuální rozdíly v chování laboratorních potkanů  
 

V předkládané studii zaujímá anglický text 53 stránek, na dalších 7 stránkách je uvedeno 98 citací 

užitých zdrojů informací. Práce je přehledně klasicky strukturovaná, na začátku stojí krátký úvod, ve 

kterém jsou formulovány cíle této studie. Prvním z nich je vyhodnocení stability vnitrodruhových 

rozdílů v chování mezi jedinci v postnatálním období. Druhý pak prověření možných vztahů mezi 

touto variabilitou a výsledky kognitivních testů. 

Na následujících stránkách úvodního literárního přehledu se autorka snaží přiblížit problematiku 

osobnostních rysů. Není to nic jednoduchého podat ucelený přehled, protože se problematika rozrostla 

do téměř nezvladatelné šíře, a tak autorka představuje tuto problematiku logicky mozaikovitě. Protože 

jsem takových úvodů četl v poslední době větší počet, byl jsem zvědavý na výběr termínů a konceptů. 

Stručně lze tento úvodní text hodnotit jako čtivý s tím, že čtenář získal o problematice dobrou 

představu a některé souvislosti byly až inspirující. Následující kapitola „Methods“ by si zasloužila 

samostatnou podkapitolu „Material“, protože i v tomto případě laboratorního kmene je třeba 

testovaným zvířatům věnovat náležitý prostor. Mělo by být zmíněno, proč byl zvolen tento kmen 

(Long Evans). Mělo být zdůrazněno, že se jedná o kmen s určitou úrovní genetické heterogenity. A 

také mělo být učiněno nezávislé ověření, jak vypadá skutečná chovná praxe – jestli jsou vybírány páry 

podle chovného programu (minimálně 7 až 8 generací bez společného předka), jestli se jedná o 

interbrední, outbrední nebo randombrední chov. 

Na závěr metodiky je připojena kapitola „2.3 Limitations of the study“, která mohla být součástí 

diskuse, ale nakonec jsem musel připustit, že umístění této kapitoly před výsledky bylo prozíravé a 

rozbor faktorů, které zasahovaly do průběhu práce a nakonec do výsledků práce je přínosný a 

oponentovi „bere vítr z plachet“.   

Při použití velkého množství testů bylo vyprodukováno velké množství primárních dat a 

následující testy rozdílů a korelací přinesly velké množství poznatků, které nebylo snadné zhodnotit. 

Odpovídá to charakteru explorační práce, nicméně určitě by pomohla ke zpřehlednění situace nějaká 

hypotéza právě v souvislosti s biologií a algoritmem chovu testovaných zvířat. Možná, že by pak 

absence průkazných rozdílů byla snadněji přijímána. Pokud by navíc byla aplikována na hladiny 

významnosti u korelací s kognitivními testy Bonferroniho korekce, což by v této situaci velkého 

množství testů bylo legitimní, zpřehlednilo by se hodnocení ještě více. 

Nicméně získané výsledky zřejmě odpovídají charakteru materiálu, a tak prověrka personality a 

vazby na kognitivní schopnosti splnila svůj účel a je velmi přínosná. Osobnostní rysy nejsou tak 

vyhraněné (relativně nižší opakovatelnost), ale při používání těchto zvířat k fyziologickým či 

farmakologickým testů je třeba i u tohoto laboratorního kmene vzít v úvahu jejich možný vliv. U 

kognitivních testů pak hraje svou roli rozdílná forma podmiňování, při kterém rozdílné osobnostní 

rysy mohou komplikovat korelaci kognitivních schopností. Pokud ale vůbec přijmeme hypotézu o 

obecné kognitivní schopnosti. 

 

Ke studii mám ještě několik konkrétních připomínek a dotazů: 

 

Str. 11 nahoře „…fast exploring mallards are slower to cross and experimental X maze for 

reward.“  Formulace není jasná. 

 

Str. 12, 4. odst. - Proč byla hierarchie zařazena na konci kapitoly „1.8 Personality, cognition 

and learning“ a oddělena od dominance? 
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Str. 12 kap. „1.9 Personality research in laboratory animals“ – tato kapitola by mohla 

obsahovat více příkladů z testů jiných laboratorních zvířat nebo příklady selekce na vybraný 

behaviorálních  znak v laboratorních chovech.   

 

Str. 22, Methods, 3. odst. -  „At the age of approximately two months, the pups were moved 

from the breeding facilities.“ To už zdaleka nebyla mláďata, vhodnější termín se mi zdá 

subadults. 

 
Str. 48, 3. odst. – „Behaviour in juvenile tests did not correlate with behaviour in tests conducted 

in adult age. We therefore argue that the procedures we used to study inter-individual differences 

in behaviour in juvenile age are not suitable for personality research.“ S matkou mláďata do 

odstavu ale nemusejí mít s dospělci stejnou strategii nebo stejné nástroje, jak určitou strategii 

realizovat čili projevovat osobnostní rysy.  
 

Dotazy a připomínky jsem uvedl víceméně ke stimulaci diskuse a mohu jednoznačně konstatovat, že 

studentka, Veronika Rudolfová, předkládá zajímavou a jistě velmi pracnou diplomovou práci, která 

přináší původní stimulující poznatky. Ty by měly být po určitém výběru ve spolupráci se školitelkou 

zapracovány do užitečné publikace. Práci proto doporučuji k obhajobě.  
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                                                                                                            prof. RNDr. F. Sedláček, CSc. 

  


