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Diplomová práce Veroniky Salajkové obsahuje 59 stran textu a využívá více než 120 citací 

převážně zahraniční vědecké literatury. Téma vlivu domestikace na velikost mozku, hustoty 

neuronů a nonneurálních buněk u psů různých plemen a velikostí spolu s porovnáním s volně 

žijícími druhy psovitých šelem považuji za důležité a doplňující o nové poznatky tradující se 

v některých starších studiích.  

Literární rešerše obsahuje 8 stran textu včetně obrázků. Dle mého názoru by mohla jít více do 

detailů a také více uvést konkrétnější vědomosti zjištěné u dalších druhů domestikovaných 

zvířat, nicméně obsahuje všechny kapitoly související s domestikací, variabilitě psích plemen a 

vědomostí týkající se velikosti mozku. Cíle práce jsou jasné, chybí hypotézy, což je možná 

způsobeno požadavky pro psaní DP v rámci fakulty. 

Metodika práce je jasná, uvádí konkrétní postupy. Statistická analýza dat je popsána dle mého 

názoru až moc stručně, částečně ve výsledcích je možné dohledat další informace. Kapitola 

výsledků je velmi obsáhlá a bohužel pro mě poněkud náročná na sledování popisu v textu, 

v grafech a i v tabulkách. Grafické zpracování tabulek i grafů je výborné, dobře popsané, pouze 

v tab. 5 není v legendě poznamenáno, co je MBO a MMO. Problém vidím v textu, kde není jasné, 

co tedy bylo pouze popisnou statistikou a co jsou vypočítané závislosti a jaká je jejich statistika. 

Např. na str. 29 je uvedeno, že rozdíly v relativní velkosti mozku mezi divokými psovitými a 

jednotlivými plemeny psa se významně liší. Což není jasné, zdali se jedná o „okoměrné“ 

posouzení podle grafu nebo statistický údaj. Podobně chybně je uvedeno na straně 32, 

….signifikantně nekoreluje (viz obr 11)... Díky obrovskému množství dat a hlavně jejich 

kombinací nejen mezi částmi mozku, rozdílů v plemenech a dalších zástupců psovitých a 

dalších hodnocených parametrech (velikost těla, hmotnost mozku, počty neuronů atd) je 

velmi složité, takřka nemožné se zorientovat. Případně, na straně 28 je popsána funkce vztahu 

mezi velikostí těla a velikostí mozku, ale v závorce jsou hodnoty hmotnostní? Což je matoucí. 

Je zřejmá obrovská práce diplomatky na analýzách dat, které ale nezpracovala šťastně. Pro 

prezentaci DP při obhajobě doporučuji vybrat pouze klíčové výsledky a dodat k nim i statistické 

údaje.  
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Diskuze velice pěkně rekapituluje výsledky a srovnává s literaturou. Pouze v obr. 17 chybí část 

D). Závěr práce je srozumitelný, pouze v bodě 4) vypadlo slovo, zdali hustota neuronů klesá 

s rostoucí velikostí mozku, což by bylo vhodné ujasnit během obhajoby. 

Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě. 

  

Mám několik dotazů: 

1. v literární rešerši uvádíte, že v nedávné studii byla zjištěná vysoká heritabilita chování psa. 

Prosím uveďte, jakého chování se to týká. 

2. jak jsou na tom jiné druhy domestikovaných savců, které jsou zaměřené na intenzivní 

produkci, co se týče velikosti mozků v poměru s počty neuronů.  

3. v diskuzi uvádíte u plemene čau-čau mnohem větší amygdalu ve srovnání s jinými plemeny 

a spojujete to s myšlenkou využití plemene mimo jiné na maso. Je zde tedy možná souvislost: 

větší amygdala, vyšší „emoční vnímání“? Můžete to prosím objasnit, proč by zde měla být tato 

souvislost?  

4. na konci diskuze zmiňujete patrnost vztahu počtů neuronů v závislosti na šlechtitelské 

minulosti plemene. Více informací k této závislosti jsem v textu nenašla, nebo přehlédla. 

Můžete to objasnit, jak jste k takovému závěru došla?  

5. mohla by brachycefalická plemena mít mozek redukovanější díky extrémní změně v 

morfologii lebky (např. francouzský buldoček, anglický bulldog)? Je o tom něco známo? 
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