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Diplomová práce Ivy Leszkowové pokládám za zdařilou v následujících aspektech: 

  

1. práce má zajímavé téma konkretizované v testovatelných hypotézách; 

2. je založena na dostatečně rozsáhlém souboru dat; 

3. tato data jsou správně statisticky vyhodnocena; 

4. přináší nové výsledky, které jsou hodnotným přínosem pro bádání v dané tématice; 

5. a tedy nevidím důvodu, proč by se nemělo podařit publikovat výsledky jako 
původní vědecký článek. 

 

Naopak méně zdařilá je diplomová práce po těchto stránkách: 

 

6. propojení s obecnější teorií není příliš dobře vypracováno; 

7. metodika není ve všech aspektech popsána dostatečně; 

8. výsledky nejsou představeny úplně jasně; 

9. po jazykové a formální stránce práce pokulhává. 

 

 Vcelku práce dokládá, že autorka dosáhla erudice, jež jí umožňuje začít samostatně 
vědecky pracovat. Diplomovou práci proto doporučuji k obhájení a její autorce i vedoucí 
diplomové práce blahopřeji k dosaženým věcným výsledkům výzkumu. 

 

 K jednotlivým bodům nyní podrobněji. Protože se domnívám, že nejplodnější na 
obhajobách je zajímavá diskuse, pokusím se nyní tato slabá místa co nejzřejměji odhalit. 
Použiju-li přitom příkrých formulací, tedy proto, abych podnítil k přímým odpovědím a dal 
podněty použitelné např. při práci na publikaci založené na těchto datech. 

 

1. Téma a hypotézy jsou formulovány přehledně a výstižně na str 22-23. Jediným 
problémem je nesoulad zde představené hypotézy o „fyziologických“ nenutritivních 
kojeních (NNN) se statistickým testováním. Ve skutečnosti vliv bojů selat na výskyt 
těchto nebyl testován: byl testován vliv bojů na výskyt všech NNN a na výskyt 
„behaviorálních“ NNN – avšak na výskyt „fyziologických“ nikoli. Více k tomu v bodě 8 o 
výsledcích. 



2. Rozsah dat. Počet odsledovaných vrhů a kojení poskytuje dostatečnou sílu statistickým 
testům, jak je vidět i z masivních signifikancí řady výsledků (až do p<0.0001). 

3. Statistické modely jsou adekvátní. 

4. Jednoznačný průkaz, že zvyšující se soupeření selat u struků zvyšuje pravděpodobnost, že 
prasnice nedá nikomu, je pro období brzy po porodu prioritním poznatkem. 

5. Na tomto poznatku lze postavit vědeckou publikaci, jejíž brzké vypracování doporučuji. 

 

 

Slabiny: 

6. Vztah zkoumaných hypotéz k otázkám obecnějšího rázu je probírám dosti obsáhle 
v úvodu, bohužel ale spíš formou „paralelních konstatování“ než hledáním konkrétních 
propojení (byťsi zatím neověřených). V úvodu je zmíněno rozlišení mezi dvěma 
základními formami sourozeneckého soupeření (scramble competition a contest), rovněž 
je zmíněna distinkce mezi teritorialitou a sociální dominancí, chybí však jasné vyjádření, 
ke které z těchto kategorií pozorované kompetiční chování selat patří. Oproti velmi 
důkladnému a soustavnému vylíčení (pochvala!) sourozenecké kompetice u selat a 
mateřských reakcí prasnic (13 stran) je část Úvodu věnovaná obecným otázkám a jiným 
druhům příliš stručná (3 strany). Také použitá literatura by v této části mohla být bohatší, 
autorka příliš spoléhá na opakované odkazy na 2-3 přehledné práce a méně se věnuje 
původním pracem. 

Bohužel v Diskusi se už o žádném jiném druhu než o praseti (domácím) nedočteme ani ň 
a ani k žádné obecnější otázce se již práce nevrací. Jsou jen „vnitřně“ diskutovány jen 
konkrétní nalezené výsledky. Celkově je tedy práce příliš zahleděna do sebe sama, což je 
škoda.  

7. I když o celkové solidnosti metodiky nemám pochyb, její vylíčení je po některých 
stránkách nedostatečné. Počet pozorování se liší analýza od analýzy, a nikde není řečeno 
proč. Například celková procenta nutrititivních a nenutritivních kojení jsou počítána 
z n=172 (str 28), avšak do modelů vstupovalo jen 110 kojení (str 27). Pozorovaných vrhů 
bylo 19 (dle údajů na str 25), avšak Figure 13 na str 38 obsahuje 21 bodů. Navíc to 
vypadá, že z analýzy vypadlo mnohem víc nenutritivních než nutritivních kojení. V 
„celkovém“ vzorku 172 kojení bylo nenutritivních 77 (45%), ale v analyzovaném vzorku 
110 kojení už jen 36 (33%). Jinak řečeno, z nenutritivních kojení vypadla před analýzou 
víc než polovina (41 ze 77, čili 53%), zatímco z nutritivních kojení vypadlo jen 21 z 95 
(čili 22%). Nemohlo toto ovlivnit výsledky? 

Není také jasné, jak bylo vymezeno období „pre-massage“ u nenutritivních kojení. 
K ejekci mléka v těchto kojeních nedošlo, jak byla tedy u nich stanovena hranice mezi 
pre- a post-masáží? Zřejmě nějakou časovou hranicí, ale to není vůbec nikde zmíněno. 
Byla tato hranice individuální pro každé kojení, nebo nějaká paušální pro všechna kojení? 

8. Ve výsledcích chybí údaje o počtu pozorování u jednotlivých analýz a grafů (i když před 
tím v metodice celková čísla uvedena jsou).  

Nerozumím tomu, proč byla testována pravděpodobnost obou typů NNN dohromady (str 
27 část 5.4.1.) a pravděpodobnost behaviorálních NNN (str 27 část 5.4.2.), ale nebyla 
testována pravděpodobnost fyziologických NNN – ačkoli to je uvedeno jako hypotéza na 
str 23 i v Conclusions. Přitom fyziologických NNN bylo víc ne behaviorálních NNN – 
tedy jestli tomu dobře rozumím, protože čísla na str 27 si protiřečí: podle částí 5.4.1 a 



5.4.2. bylo celkově (analyzovaných) NNN 36, fyziologických NNN 11 a behaviorálních 
také 11.  

Nejasnosti kolem obrázků. 

Fig 9 Na něm je zobrazeno 19 vrhů. Co znamená „yes“ a „no“ na ose y? „No“ na ose y 
znamená, že daná prasnice v žádném ze svých kojení nezměnila polohu během 
postmasáže? Dále: zdá se dost nepřesvědčivé, že by se jednalo o signifikantní rozdíl, když 
mediány jsou naprosto totožné a n je nízké.  

Figs 10, 11 osa y není logaritmická. 

Fig 12 veličina „Sum of piglets pre-fight“ na ose x jsou očividně nabývá jen sudých 
hodnot (0, 2, 4, 6, 8, 10) – čím je to dáno? 

9. Angličtina pro gramatické stránce belhá. V některých pasážích je až polovina slovesných 
tvarů špatně. Někde jsou použita slova v chybné významu, což stěžuje srozumitelnost, 
např použití „although“ ve smyslu „because“, „by“ ve smyslu „be“ atd.  

Seznam literatury je nekonzistentně formátovaný, např velká/malá písmena, 
zkratky/nezkratky časopisů. 

 

Otázky do obecné diskuse: 

A. Týká se vysoká mortalita mláďat v období ihned po porodu jen savců s početnými 
vrhy, nebo savců obecně, včetně těch s jedním mládětem ve vrhu? Jde tedy (např. u 
prasate) o adaptivní „úpravu velikosti vrhu“ nebo prostě o proximátní skutečnost, že 
čerstvě narozená savčí mláďat jsou obecně náchylná k úmrtí, neboť jde o velmi 
náročný přechod mezi dvěma způsoby existence? 

B. Na str. 43 píšete, že (cituji doslova) „Although average litter size has increased 
gradually due to intense artificial selection, number of weaning piglets has decreasing 
… „ Je to skutečně tak, že kvůli intenzivní selekci na velikost vrhu (při narození) 
opravdu klesá počet odstavených selat na vrh?  

C. Jak je to tedy s účinkem velikosti vrhu na reaktivitu prasnice vůči bojům selat? 
S přibývající velikostí vrhu tato reaktivita: roste? Klesá? Zůstává stejná? 

 

Při obhajobě prosím stručně odpovědět pouze na bod 7 (počet pozorování a vymezení pre-
massage) a bod 8 (pouze otázka netestování fyziologických NNN) a potom hlavně na otázky 
A, B, C. Uznávám, že jsou těžké – já na ně rozhodně nemám jednoduchou odpověď – ale 
ukažte, co umíte. 

 

 

V Říčanech 11. září 2013 


	Oponentský posudek diplomové práce Bc. Ivy Leszkowové
	V Říčanech 11. září 2013

