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Jádro dizertační práce Barbory Kaftanové tvoří pět vědeckých článků, z nichž tři byly 

publikovány v letech 2012-2015, ve všech případech v zavedených vědeckých časopisech 
(včetně časopisu Current Biology s vysokým impaktem) a další dva jsou předloženy ve formě 
rukopisů. Ve čtyřech pracích je doktorandka uvedena jako druhý autor, přičemž v dizertaci je 
uvedeno, že v případě rukopisu II zaslaného do Behavioural Processes je sdílenou první 
autorkou a u publikovaného článku I je korespondenční autorkou. U článků I a II se 
doktorandka podílela na většině fází vzniku publikací, u článků III-V se podílela na sběru a 
analýze dat. Rozsahem výsledků a stupněm jejich prověření recenzním řízením tedy dizertace 
naplňuje kritéria obvyklá na přírodovědeckých větvích českých univerzit, i když podíl 
„prvoautorské“ a „tvůrčí“ práce (design experimentu, psaní článků) bývá u dizertací na PřF 
UK obvykle o něco vyšší.  

 
V dizertaci jsou jmenovány tři cíle práce, přičemž první dva se kryjí se specifickými 

otázkami řešenými v prvních dvou článcích, zatímco třetí cíl zahrnuje téma zbývajících třech 
článků. Tyto články III-V jsou si skutečně tematicky a metodicky velmi blízké, neboť 
zkoumají jeden a tentýž problém, totiž vylučování fluorescentního pigmentu, pozřeného 
v enkapsulované návnadě, trusem u tří druhů myšovitých komensálů člověka: myši domácí, 
potkana a krysy. Tento výzkum pokládám za prakticky důležitý a metodicky dobře zvládnutý, 
a proto si této série tří článků cením. Ve svém posudku se však především zaměřím na první 
dvě studie, a to ze dvou důvodů. Jednak jsou z obecně zoologického, etologického a 
evolučního zajímavější než ony tři více technické studie, a jednak na nich má autorka 
dizertace vyšší autorský podíl.   

 
Soubor 5 článků je v dizertaci předznamenán zhruba pětadvacetistránkovým literárním 

přehledem. Po několikastránkovém a velmi dobře zpracovaném představení evoluční historie 
rodů Mus a Rattus následují tři oddíly, které svým obsahem odpovídají článku I, rukopisu II a 
souboru článků III-V. Zde je patrná určitá různorodost či přesněji odlišný přístup autorky 
k prvním dvěma článkům oproti zbylým třem, což je dáno zřejmě jak odlišným charakterem 
výzkumu, tak odlišným podílem v autorství. U částí 3.2 a 3.3 (vztahujícím se k článkům I a II) 
se nejedná o literární přehled v pravém slova smyslu, nýbrž o jakési širší shrnutí obsahu jedné 
a druhé studie, doplněné o souvislosti zjištěné jinými autory u dalších druhů. Například část 
3.3 začíná přímočaře slovy „V naší další studii jsme se rozhodli zjistit, …“ a teprve po 
vylíčení otázky, metod a výsledků studie se text propracuje k širším souvislostem. Naproti 
tomu  poslední 3 články jsou uvedeny značně obsáhlejším textem, který shrnuje poznatky o 
hlodavcích (a zejména myšovitých hlodavcích) jako potravinářských škůdcích, invazních 
druzích ohrožujících původní faunu a přenašečích chorob. Tento přehled je dobře zpracován, 
nicméně je třeba podotknout, že se váže k tématu třech článků spíše volně. Celkově je tedy 
z části Literární přehled zřetelně poznat různorodost dvou okruhů, kterým se dizertace věnuje: 
jednak základnímu biologickému zkoumání a jednak poměrně specializované technické 
otázce. Je třeba ocenit, že autorka si je této skutečnosti vědoma a sama ji na samém začátku 
Úvodu (str 8) uvádí.  

 
  
 

 



 K obhajobě si dovoluji položit několik otázek k článkům I a II, a to nikoli jako výtky 
či vyjádření pochybností, nýbrž jako podněty k doufám zajímavé diskusi. 
 
1. Proč jsou vlastně myši přitahovány pachem příbuzných druhů? V článcích a textu dizertace 
uvádíte řadu studií, která shodně s článkem I dokumentují tuto afinitu. Ale na rozdíl od averze 
k pachům predátorů a zejména kočky, u kterých uvádíte zjevnou adaptivní funkci (nebýt 
ulovena), jsem vyjádření k možné adaptivní funkci výše zmíněné afinity nenašel. Domníváte 
se, že jde o vedlejší produkt afinity k pachu vlastního druhu, tj. že si myši „pletou“ např. pach 
krysy s myším pachem? Pokud ne, jaká můžete tedy být funkce tohoto sklonu? Je například 
krysí pach signálem bezpečného („kočkyprostého“) prostředí, či signálem přítomnosti 
vydatných zdrojů potravy? 
 
2.  Na str 19 interpretujete averzi myši kyperské k pachu kočky takto: „myš tedy ani dlouhá 
izolace na ostrově nezbavila vrozené averze ke kočičímu predátorovi“ – nemůže to být ale i 
tak, že následné desítky tisíc generací soužití s kočkou tuto averzi znovu oživily či posílily? 
 
3. Jaký vliv na výsledky studie může mít skutečnost, že se v některých aspektech pokus 
zakládal jen na několika málo jedincích? Mám tím na mysli jednak fakt, že pachový vzorek 
pocházel jen od jednoho jedince (str 18) a také skutečnost, že „outbred captive population“ 
myši kyperské pocházela původně jen z jedné samice a 3 samců. Jaký je přibližně stupeň 
inbreedingu v této populaci? Je geneticky ověřené, že se na současné populaci podíleli všichni 
3 samci? Není možné, že kvůli efektu hrdla láhve je tato populace dost odlišná od průměru 
populace na Kypru? 
 
4. Podle obrázku Fig 2 ve studii I (str 785) to vypadá, že preference pachů se u M. cypriacus a 
M. m. domesticus liší v položce F. catus U, tedy v reakci na moč kočky. V textu na téže straně 
článku se ale uvádí, že „The odor type * recipient species interaction may be attributed 
exclusively to species-specific avoidance of cat faeces“ a další text se zdá také naznačovat, že 
rozdíl mezi druhy byl v reakci na trus kočky. Jak to tedy bylo?  
 
5. Další otázka: do jaké míry výsledky skutečně podporují závěr, že se M. cypriacus vyhýbá 
pachu kočky? Fig 2 naznačuje,že pro poslední položku preference zahrnuje v rámci 95% 
konfidenčních intervalů jedničku (tedy žádnou preferenci oproti kontrolonímu boxu) a dále 
text na str 786 uvádí, že kočičí pach a pach morčete se od sebe v reakcích myší nelišily. 
 
6. K rukopisu II: první nejsilnější faktor (který vysvětluje téměř 30% variability a tedy téměř 
tolik, jako zbylé 3 faktory dohromady) neukazuje ani na čistý vliv poddruhu, ani na čistý vliv 
způsobu života komensalismu. Navíc v designu pokusu chybí čtvrtá kombinace, tedy 
commensal domesticus, aby analýza obou faktorů mohla být plně uskutečněna. Nebylo by 
tedy správnější, považovat tři typy myší v pokuse prostě za tři odlišné populace a při 
připisování rozdílů mezi nimi oněm dvěma faktorům být opatrnější?  
 
Závěrem konstatuji, že kvality předložené dizertační práce dokládají, že autorka dosáhla 
schopnosti samostatně vědecky pracovat. Dizertační práci proto doporučuji k obhájení. 
 
V Říčanech 3. září 2018 
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