
 
 

Přírodovědecká fakulta 

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice 

Česká republika 

Vyřizuje:  

 
+420 387 772 258 

www.prf.jcu.cz 

www.jcu.cz 

 

 

Posudek na disertační práci Mgr. Barbory Kaftanové: 

Myš, potkan, krysa: prostor, pach a metody detekce  
 

Předkládaná disertační práce je sestavena z 5 samostatných článků a jednoho článku volně 

přiloženého, kterým předchází na 29 stránkách vlastní disertační text uvádějící do 

problematiky. Tento text se opírá o 255 zdrojů citovaných údajů. Tři z prezentovaných studií 

byly již publikovány (Current Zoology, Pest Management Science, Journal of Stored Products 

Research), dvě jsou ve stadiu manuskriptu. Po dvoustránkovém uvedení disertační práce jsou 

autorkou formulovány explicitně tři otázky: 

   

1) Jaká bude reakce naivních jedinců myši kyperské na pachy potenciálních predátorů a 

kompetitorů?  

 

2) Jakým způsobem ovlivňuje prostředí fyzické a sociální behaviorální strategie myší? 

 

3) Jaká bude aplikovatelnost nejedovaté nástrahy s obsahem UV-fluorescentního barviva 

při monitoringu výskytu zemědělských škůdců, jakými jsou myš, potkan a krysa.  

 

Tyto položené otázky mě nejprve vedly k rychlému závěru, že se jedná o účelově 

poskládanou mozaiku studií o hlodavcích, nicméně po prostudování spisu jsem poněkud 

změnil úhel pohledu a konstatuji, že tematicky je disertační spis zaměřen na získávání 

poznatků o biologii a ekologii pravých myší a systematicky tak přispívá do mozaiky poznatků 

budovaných dlouhou dobu školitelem o savcích, kteří jsou nám lidem již dlouhou dobu 

nablízku ať už v pozitivním smyslu jako laboratorní zvířata nebo ve smyslu negativním jako 

škůdci zemědělských plodin či zdroje zoonóz. Tyto poznatky o myších jsou velmi cenné pro 

zoology k provázání úspěšné tělní morfologie a životních strategií, ale i k promyšlené 

efektivní ochraně před jejich mnohostranným působením. Úvodní disertační text je přehledně 

rozčleněn a srozumitelně sepsán, přičemž přináší velké množství utříděných informací 

z pozoruhodného množství publikovaných zdrojů. V práci je minimum překlepů, či 

formálních chyb – např. v českém textu by mezi dvěma autory mělo být buď „a“ nebo 

„ampersand - &”, ale nikoliv “and”. Shoda podnětu v ženském rodě s přísudkem (Str. 9 

nahoře – „… ve stejném roce, ve kterém jsem s ním začal pracovat i já.“ K jednotlivým 

problematikám řešeným v této disertaci mám následující dotazy:  

1) K první otázce: při pachových testech je ve hře trvání náročného procesu 

rozpoznávání pachu, které bývá nejdelší u druhově nejpodobnějších pachů. Naopak 

čím je pach fylogeneticky vzdálenější, tím roste rychlost jeho rozpoznávání a zkracuje 

se doba např. pobytu v pachovém boxu. Mohl by tak být účinek pachu kočky 

interpretován také z hlediska fylogenetické vzdálenosti a nikoliv jen z hlediska pachu 

predátora?  

2) K druhé otázce: závěry o vlivu prostředí na behaviorální projevy v testech jsou 

logické, ale přeci jen by se lépe přijímaly, kdyby do analýz byly zahrnuty i 

komenzální myši M. m. domesticus. Proč tento taxon nebyl testován? 
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3) K třetí otázce: čím si autoři vysvětlují výskyt trusu s rozdílným obsahem pigmentů a 

také rozdíly jejich podílů mezi druhy? Bude možné na základě této metody určit 

početnost volně žijící populace? 

 

Uvedené dotazy jsem zformuloval spíše pro stimulaci disputace nad dosaženými výsledky než 

ke kritice dosažených výsledků a je tedy možno konstatovat, že kolegyně, Barbora Kaftanová, 

předkládá disertační práci, ve které úspěšně dokumentuje svou nemalou badatelskou aktivitu 

v oblasti ekologie a behaviorální ekologie myší. Původní, velmi cenné poznatky byly nebo 

záhy budou náležitě publikovány, a tak předkládaný spis splňuje požadavky kladené na 

disertační práci v oboru „Zoologie“. Doporučuji proto tuto disertační práci k obhajobě. 

  

 

V  Č. Budějovicích 26. 8. 2018                                       

 

                                                                                                 F. Sedláček, PřF JU v ČB                     
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