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Posudek na magisterskou práci Bc. Alexandry Polonyiové: 

Vliv inkubační teploty na kognitivní schopnosti a buněčné složení mozku u 

gekonů druhu Paroedura picta 
 

Je třeba předeslat, že diplomová práce se týká jedinečného tématu vztahu mezi chováním a neurálním 
substrátem. V předkládané studii zaujímá vlastní text 41 stránek, na dalších stránkách je prezentováno 

cca 120 citací užitých zdrojů informací. Práce je přehledně klasicky strukturovaná, na začátku stojí 

desetistránkový úvod, ve kterém je představena problematika vlivu teploty na vývoj plazů, početnosti 
neuronů a kognitivních schopností a jejich testech. Tato úvodní část je následována jasně 

definovanými cíli studie: 1) zhodnotit vliv inkubační teploty na kognitivní schopnosti mláďat gekonů 

druhu Paroedura picta, 2) posoudit, zda případný vliv přetrvává do dospělosti, 3) u testovaných 

jedinců stanovit pomocí izotropní frakcionace počty neuronů a nonneurálních buněk v celém mozku 
a několika jeho částech, 4) zjistit, zda inkubační teplota ovlivnila velikost mozku a počty neuronů. 

Metodika je popsána na dalších 7 stránkách, na konci metodické části je velmi stručně uvedena 

podkapitola Analýza dat. Na dalších 11 stránkách jsou prezentovány výsledky s pomocí mnoha 
tabulek grafů. A opět na dalších 11 stránkách jsou  výsledky zhodnoceny a porovnány v bohaté 

diskusi. Studie je uzavřena jednostránkovým souhrnem. 

Studie se opírá o zcela relevantní publikace a jejich výběr ukazuje na dobrou znalost 
problematiky. Text je dobře srozumitelný, čtivý. Velmi oceňuji, že úvodní text není samoúčelný a 

zrcadlí důkladné promýšlení připravovaných experimentů. Obecnější námitku mám pouze proti velmi 

stručnému popisu statistického zpracování. Nikde není uvedeno, jak vlastně LMM vypadal, závislá 

proměnná, vysvětlující proměnné, jaké parametry byly s pevným efektem, náhodným efektem, kvalita 
proložení modelů např. podle AIC. Jak byla data R výpisu užita pro konstatování prezentovaných 

rozdílů v souborech. Jaká míra variability je uváděna (SD, SE, konfidenční interval)? 

 
 

Ke studii mám několik konkrétních připomínek a dotazů: 

 
Str. 11/12 není rozhodující, jestli je teplota vyšší nebo nižší, ale jak je vzdálená (funkčně) od optimální 

teploty, neboť je možno předpokládat unimodální projev. 

 

Str. 17 Metodika, Inkubace – proč nebyla ještě testována optimální teplota?  
 

Str. 18, druhý odst. – „…Zvířata byla testována…“, lépe asi zvířata byla trénována či učena celkem 3 

dny 
 

Str. 18 dole – nemohla být dvířka znepřístupněna nějakým jiným způsobem než lepicí páskou, která 

mohla být ve štěrbině viditelná? Takto není zcela jasné, jestli byla testována schopnost nevidět lepicí 

pásku, nebo naučení jedné stálé strany či vybírat žlutou komůrku. 
 

Tab. 1 – rychlost by měla být uvedena v délce za jednotku času.  

 
Str. 26, v obrázcích s body (Obr. 6 a další) měla být proložena přímka, případně křivka, 

 

Obr. 9, Vztah sezení a čas nalezení ukrytu – je možno zubovitý paralelní průběh nějak přijatelně 
vysvětlit? 
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Str. 38 nahoře – v diskusi je uveden důvod, proč byly užity rozdílné kognitivní úlohy. Měly být 

adekvátní věku, kdyby ale byly stejné, zvířata by si je mohla pamatovat, což by mohlo výrazně 

poznamenat výsledek. 
 

Str. 44 dole / 45 nahoře – když tedy kognitivní schopnosti nebyly ovlivněny počtem neuronů ale 

velikostí mozku, mohlo by to tedy znamenat, že vliv by mohl mít počet synapsí?  
    

Str. 45 – pokud, podobně jako u jiných behaviorální testů, výsledky jsou ovlivňovány osobnostními 

rysy zvířat, je možné je eliminovat? Jaké jsou možnosti?  

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

že studentka, Alexandra Polonyiová, předkládá velmi zajímavou diplomovou práci, která přináší zcela 

originální stimulující poznatky. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit stupněm výborně. 
 

 

   

 V Českých Budějovicích 28. 8. 2020                                                
 

                                                                                                                  Prof. RNDr. F. Sedláček, CSc. 

  


