
Oponentský posudek na diplomovou práci Patrika Stehlíka „Buněčné složení mozku zoborožců, 

šplhavců a srostloprstých ptáků“ 

 

Diplomová práce Patrika Stehlíka je částí dlouhodobého úsilí týmu školitele zmapovat a pochopit 

evoluci velikosti mozků obratlovců a jejich buněčného složení. Tentokrát je zaměřena na zoborožce, 

šplhavce a srostloprsté (myšák v názvu není, byť je analyzován). Autor použil v týmu už tradiční 

metodu izotropní frakční homogenizace u úctyhodného množství zástupců. Práce je poněkud 

popisná, což je vnuceno tématem, nové výsledky jsou samy o sobě zajímavé a přínosné, ještě více 

jejich význam vyniká při srovnání škálování buněčného složení mozku s ostatními ptáky a savci. Data 

jsou překvapivá - snad se začne brzy říkat „chytrý jako zoborožec“, budu držet palce. A datel má tedy 

mezi ptáky nárok na titul doktor oprávněně. Autor vyvažuje trochu ubíjející čtení tabulek a popisu 

výsledků živě napsanou diskusí, kde se zamýšlí nad funkčním významem nashromážděných dat. 

Celkově mám k práci jen máloco vytknout: jazyk je fajn (sem tam překlep či pravopisná chybička, ale 

opravdu docela vzácně), grafická úprava hezká, data zajímavá a rozumně interpretovaná. Ale přece 

jen pár poznámek a dotazů, některé jsou spíše formální, jiné směřují k budoucímu rozvoji 

mozkometrie: 

1) V zoologii nepíšeme latinské názvy vyšších taxonů kurzívou, nejsme nějací botanici. 

2) Nemám rád označení „bazální skupina“, jak tento pojem definujete? 

3) Při čtení postupu frakční homogenizace trochu trnu nad množstvím proplachování a 

centrifugování apod. a napadá mně, jestli se zkoušel či by se neměl zavést nějaký „tracer“, 

který by řekl, jaké chyby se u konkrétního vzorku dopouštíme ztrátou materiálu při 

jednotlivých krocích. 

4) Související otázka: množství jedinců na druh je velmi malé (1-2), z toho se těžko odhaduje 

chyba měření. Mohl byste se k ní prosím vyjádřit? V diplomce to postrádám. 

5) V diskusi také správně zmiňujete sezónní proměnlivost v počtu neuronů v některých částech 

ptačích mozků, chybí mně ale úvaha, nakolik může být taková plasticita významná pro dané 

analýzy. 

6) Výsledky statistických analýz jsou uváděny příliš stručně, obvykle je uvedena jen hodnota p, 

to by prošlo jen v málokterém časopise; podobně u fylogenetických analýz (PGLS regrese) 

chybí významné údaje jako lambda, kappa, jejich testování a interpretace… 

7) Pokud se dvě přímky neliší, zpravidla se v grafem neukazují, ale fituje se jedna společná. U 

vícenásobných srovnání (třeba mezi řády) chybí údaj, jak byly rozdíly testovány (post hoc 

testem?). 

8) Nevím, proč nebyly použity nějaké multivariátní metody, velikost jednotlivých částí mozku a 

počty jejich neuronů a jiných buněk přímo volají po PCA nebo faktorové analýze, ty by nám 



ukázaly korelační/kovarianční strukturu proměnných a nemuseli bychom ji pracně 

rekonstruovat z bivariátních závislostí. Navíc v mnoha případech jsou použita procenta, tedy 

poměry, přestože správně uvádíte, že části mozku mají alometrické vztahy. Poměry mají 

často divné chování – viz obr. 10 apod., které se vzpírají rozumným analýzám. Navíc 

samozřejmě nejsou nezávislé, takže zvýšení počtu ne-neuronových buněk dejme tomu 

v hyperpalliu u zoborožce šedolícího se automaticky promítne do zmenšení procent u 

ostatních částí. 

9) U fylogenetické analýzy relativní velikosti mozku (obr. 20) je metodika popsána zcela 

nedostatečně: co to je za strom? Jaké jsou délky větví? Jaký algoritmus byl použit pro analýzu 

ancestrálních stavů? 

 

Výše uvedené výtky ale nemění nic na tom, že daná diplomová práce je poctivé a užitečné dílko 

přinášející unikátní data, která jsou solidně zpracována. Rozhodně ji doporučuji k obhajobě a 

výbornému ohodnocení. 

 

V Praze 17.9.2021      prof. Lukáš Kratochvíl 
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