
 

Školitelský posudek na diplomovou práci Alexandry Polonyiové – Vliv inkubační teploty na kognitivní schopnosti a 

buněčné složení mozku u gekonů druhu Paroedura picta 

Neuronální plasticita je intenzivně studována především s použitím hlodavčích modelů. Typický experiment je 

prováděn na geneticky jasně definovaných kmenech hlodavců (nejčastěji inbredních kmenech laboratorních myší) za 

přísně kontrolovaných laboratorních podmínek. Jakkoli je tento přístup vysoce efektivní, nemusí nutně odrážet reálnou 

situaci v přírodních populacích a výsledky takto jednosměrně orientovaného výzkumu jsou obtížně generalizovatelné 

na ostatní obratlovce. Existuje proto snaha provádět méně sofistikované experimenty na jiných modelech. Plazi se stali 

modelem pro studium postnatální neurogeneze a environmentálních faktorů, které ji ovlivňují. Řada prací rovněž 

demonstrovala vliv inkubační teploty na kognitivní schopnosti. Neexistují však studie, které by testovaly neurální 

podstatu vlivu inkubační teploty na kognitivní schopnosti. Hlavním cílem diplomové práce Alexandry Polonyiové bylo 

otestovat, zda (i) inkubační teplota ovlivňuje kognitivní schopnosti u gekona druhu Paroedura picta, (ii) změněné 

kognitivní schopnosti přetrvávají do dospělosti a (iii) jejich strukturním podkladem je vygenerování většího množství 

neuronů u gekonů inkubovaných ve vyšší teplotě.  

S předloženou prací jsem spokojen. Práce je přehledně členěná, je čtivě napsána a autorka v ní předkládá mnohá 

originální zjištění a jejich význam adekvátně diskutuje. Bohužel předpokládané spojení mezi rozdílnými behaviorálními 

výkony gekonů inkubovaných při různých teplotách s počtem neuronů se nepodařilo prokázat, to však nijak nesnižuje 

kvalitu odvedené práce. Významným výsledkem je pozorování, že změněné chování přetrvává do dospělosti. Autorka 

konstatuje, že inkubační teplota v tomto pokusu pravděpodobně ovlivnila výsledky v kognitivních úlohách nepřímo 

prostřednictvím vlivu na personalitu zvířat, která vyústila v rozdílné chování v bludišti či aréně. 

Po formální stránce je práce rovněž velmi zdařilá. Provedené analýzy jsou korektní a přesvědčivě dokládají výsledky 

studie. V práci je minimum stylistických neobratností.  

Saša pracovala velmi samostatně a srdnatě se popasovala s nejedním časově náročným úkolem. Má role školitele 

tkvěla především v obecných motivačních prohlášeních typu: „Ještě by bylo potřeba udělat tohle či onohle…,“ zbytek 

už byl zcela v režii Saši a její konzultantky Kristiny Kverkové, která na práci po celou dobu dozírala, za což jí tímto velmi 

děkuji. Rovněž považuji za důležité obeznámit komisi s faktem, že Saša provedla velké množství laboratorních šetření, 

a jen přibližně třetina výsledků, které vygenerovala, byla zařazena do diplomové práce. Saša se podílela rovněž na 

analýze individuální a věkové variability v buněčném složení mozku u téhož druhu (rukopis, kterého je Saša 

spoluautorkou, byl recentně přijat do tisku v časopise Biology Letters) a na široké srovnávací studii analyzující buněčné 

složení mozku u plazů. Rovněž sepsání a odevzdání diplomové práce bylo bezproblémové. Celkově byla radost se Sašou 

spolupracovat. 

Celkové hodnocení: Práce je po obsahové i formální stránce dílem kvalitním. Alexandra Polonyiová v ní jednoznačně 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Je proto mou milou povinností konstatovat, že předložená práce 

jednoznačně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Vřele ji tedy doporučuji k obhájení a hodnocení stupněm 

výborně. 
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