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Posudek na diplomovou práci  Bc. Lucie Štefanské:  

Vliv magnetických polí na explorační chování hlodavců  

 
V předkládané studii zaujímá vlastní text 72 stránek, na dalších stránkách je prezentováno 

cca 220 citací užitých zdrojů informací. Práce je přehledně strukturovaná, na konci rešeršní 

části je vymezen hlavní cíl práce: Zhodnotit vliv čtyř různě modifikovaných magnetických 

polí na explorační chování laboratorní myši v OF testu a připravit tak behaviorální data jako 

srovnávací materiál pro následnou analýzu neurálního substrátu magnetorecepce. Tato 

problematika je zcela aktuální a dotyčná práce představuje další významný střípek do 

mozaiky magnetorecepce obratlovců skládané školitelem. Studie se opírá o zcela relevantní 

publikace a sama přináší mnoho nových zajímavých poznatků, které ale ještě budou 

zúročeny po kompletaci s neurobiologickou analýzou. Text je dobře srozumitelný, čtivý (až 

na drobné výjimky (např. str. 23 poslední věta 2. odstavce). 

Velmi oceňuji celkový přístup - použití několikrát osvědčeného modelu (uvedený 

kmen lab. myši), rozdělení sledované doby OF testu na prvních a posledních 20 minut a 

také rozdělení doby na pětiminutové intervaly a dále sledování jasně definovaných 

behaviorálních parametrů. Výsledky vypovídají o určitém vlivu různých forem 

elektromagnetických polí, ale jistě by si autorka se školitelem přáli ještě výraznější rozdíly. 

Pro neurobiologickou analýzu by to mohlo ovšem být zcela dostatečné - ukázat v nervovém 

systému místa reakce neuronů na změny magnetického pole a tím primární i sekundární 

magneto-senzorická centra.  

Na získání výraznější behaviorální odpovědi by mohl přístup možná ale vypadat 

poněkud jinak. Bylo by vhodné vyjít z hypotézy, že přirozené pole poskytne 

nejspolehlivější informace a jakékoliv jiné pole – experimentálně modifikované, vždy 

zpomalí exploraci a tudíž i vytvoření kognitivní mapy prostředí, a toto zpoždění bude 

signalizováno behaviorálně včetně asi i rychlosti pohybu. V této souvislosti bych považoval 

za jeden z nejdůležitějších výsledků ten, který je uveden v Grafu 6 na str. 43. Je tam vidět 

časový vývoj explorace, i když ne zcela přes primární indikátory. Při použití hodnot z 

prvních a posledních 20 minut mohlo dojít k zastření rozdílů zprůměrováním. 

Z kapitoly „Diskuze“ je ale zcela jasné, že autorka zvolené problematice rozumí 

velmi dobře. Tato část patří k ozdobám předkládané magisterské práce. Diskuze je důkladná 

a nenechává žádnou ani sebemenší nejasnost bez rozboru.    

   

Ke studii mám několik konkrétních připomínek a dotazů: 

 

K formální stránce práce: 

V práci je použit dosti nezvyklý formát citací a vyskytují se následující nedostatky: v citacích 

není dodržena jednotnost. Např. dosti často není závorka s citací oddělena od předchozího 

slova mezerou, občas je citace uvedena velkými písmeny, jindy kurzívou, také s iniciálou 

prvního jména (str. 15 obr.1 - Begall, S., a kol. (2014), str. 31 - Bahník, S.;2013), nebo ve 

složených závorkách {str. 21shrnuto v Štefanská, 2012 #450}, abych vybral jen některé. 

V seznamu literatury jsou některé citace nekompletní např. Vácha a kol. 2010, za citovaným 

zdrojem Mora and Bingman 2013 jsou dva řádky nejasného textu, mezi citacemi nejsou 

dodrženy stejné mezery.  

Mezi další formální prohřešky bych zařadil opomenutí kurzívou napsat latinský název druhu 

(Str. 14 dole Fukomys anselli), ztráta textu asi při úpravě obrázku (Str. 18 obr. 6), existují dva 

obrázky č. 1 na str. 15 a 30, na str. 25, 2. odst. – místo horizontální má být uvedeno vertikální, 
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na str. 27 kap. Modelový organismus – dodat aspoň jednu citaci, na str. 34 chybí 

označení/nadpis tabulky č. 2, na str. 34 chybí obrázek č. 3, v textu na str. 36 je přehozeno 

označení obrázků „B“ a „C“ ze str. 39, na str. 56 by mělo být uvedeno místo graf 6 označení 

graf 20, na str. 60 nahoře – (viz OBR) chybí číslo.  

 

Str. 28, „Materiál“ – proč byly zvoleny jen samice a to z USA? Je široce známo, že estrální 

cykly zasahují do chování samic. Také výrazná změna mezi místem chovu a místem 

experimentu mohla zasáhnout do vnímání magnetického pole (např. zvířata by mohla hledat 

původní podmínky, ve kterých vyrostla).  Jaký je rozdíl intenzity magnetického pole obou 

míst?   

 

Str. 31 – „Pomocí programu CMM byly zjištěny hodnoty parametrů definovaných 

následujícím způsobem 9“ – co je způsob 9? 

 

Str. 33, kap. statistické zpracování – při logaritmické transformaci se k logaritmovanému číslu 

přičte hodnota 1, nikoliv koeficient (součinitel) 1 

 

Str. 34 – jak bylo naloženo s individuální variabilitou stanovenou PCA? 

 

Str. 37 tab. 4 – korelační koeficienty jsou pravděpodobně přehozeny s hladinami 

významnosti. Hodnoty korelačních koeficientů v tabulce neodpovídají slovnímu hodnocení na 

str. 37 nahoře. 

 

Str. 40 – není úplně jasné, jak je míněna změna v rychlosti a rozdíl mezi prvními a posledními 

20 minutami. Jsou to skutečně matematické rozdíly a změny? 

 

Str. 40 nahoře a pak ještě dále – bylo by vhodné uvést marginální model standardními 

symboly, aby bylo zcela jasné, o čem se mluví. 

 

Str. 63, první odstavec, věta: „Takto predikovatelné, vnitřně motivované chování je méně 

ovlivnitelné vnějšími podmínkami a může tedy dobře odrážet vliv faktorů působících přímo 

na motivaci, učení a prostorovou paměť.“ – není to rozporuplná formulace? 

 

Přes uvedené dotazy a připomínky většinou k formální stránce práce, mohu jednoznačně 

konstatovat, že studentka, Lucie Štefanská, předkládá velmi zajímavou a dobře podloženou 

diplomovou práci, která přináší původní poznatky. Ty budou nepochybně ve spolupráci se 

školitelem zapracovány do dalších publikací pracovní skupiny. Práci proto doporučuji k 

obhajobě a navrhuji ji ohodnotit kladně. 

 

 

V Českých Budějovicích  2. 9. 2014          

                                                                                                    Doc. RNDr. F. Sedláček, CSc. 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

http://www.prf.jcu.cz/

