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Diplomová práce je dle obsahu formálně členěná na 8 kapitol, hlavně se sestává 
ze dvou hlavních častí: literárního přehledu a empirické části, která  posuzuje a 
analyzuje boje a vokalizaci selat  během  kojení a chování matky na kompetici 
selat během kojení.  
 
Na této práci se cením, že je napsána v angličtině, což podle mě omlouvá 
občasné nedostatky a chyby. Přehled literatury je srozumitelný a uvádí dobře do 
dané problematiky sourozenecké neonatální kompetice. Studentka prokázala, že 
umí pracovat s literaturou. Nejdůležitější reference jsou citované. Občas bylo 
nutné více zdůraznit, co se ví a co je hlavně neznámo (například na straně 23: je 
známo, že prasnice reaguje na neonatální kompetice selat s kojením bez ejekce 
mléka?) 
 
Empirická část diplomové práce je založena na datovém souboru 19 prasnic. 
Studentka rychle zvládla samostatně řídit velmi náročný projekt– harmonogram a 
příprava experimentů ve spojení s personálem provozu farmy. Pozorovala 
prasnice s vrhem v období okolo 24 po porodu a po 6 hodinách. Na základě 
detailního pozorování (boje a vokalizace selat každých 15 sec během) bylo 
možné testovat jasně formulované predikce.  Nasbíraná data jsou unikátní a jsou 
dobrým základem pro publikaci. Chtěla bych dodat, že z časového důvodu se 
nepodařilo všechna nasbíraná data doanalyzovat a odprezentovat v této 
diplomové práce. Tím se ale kvalita této diplomové práce nesnižuje. 
 
 
Materiál a metody jsou srozumitelně popsané. Prvky pozorovaného chovaní jsou 
jasně definované a také statistická analýza. 
 
Výsledky jsou spíše stručně napsané, ale dostačující. Výsledky jasně ukázaly, že 
prasnice reagují s kojením bez ejekce na sourozeneckou kompetici.  To jsou 
nové poznatky. Pro čtenáře by bylo lepší napsat, zda predikce se potvrdila či 
nikoli. Grafy mají občas nedostatky hlavně přepis osy je nepřesný.   
 
Diskuse je dobrá. Studentka mohla více zdůraznit, co je nový výsledek a více je 
diskutovat.  Například v kapitole 7.1 je stručně uvedeno, že 45 % všech kojení 
byly bez ejekce mléko, což je naprosto nový výsledek. Zde chybí diskuze, proč 
tento podíl mohl být tak veliký. 
 
Otázky:  



 
Jaké konkrétní důsledky má neonatální kompetice pro vrh?  
V závěru bylo napsané, že další práce se mají zaměřit na krátkodobý a 
dlouhodobý efekt neonatální kompetice? Prosím o vysvětlení. 
 
Celkově hodnotím diplomové práci Ivy Leszkowová kladně (hodnocení známkou 
1-2 v závislosti na obhajobě). Studentka prokázala touto diplomovou prací, že je 
schopna vědecké práce. Jsem přesvědčena, že výsledky jsou na tolik kvalitní, že 
se podaří jí opublikovat v impaktovaném časopise. 
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