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Diplomová práce L. Havrdové je sepsána na 54 stranách, z čehož asi 8 
stran tvoří citovaná literatura. Zadání práce vyplynulo z potřeby 
objasnit odlišné behaviorální strategie v rámci chemické komunikace 
u myší a myšic. Zatímco u myší je pole chemické komunikace 
poměrně dobře poorané, u myšic se zatím stále čeká na pluh. Je 
známo, že u myší je moč největším zdrojem chemických informačních 
molekul (feromonů), které jsou přenášeny především proteiny ze 
skupiny lipokalinů (MUPy). Z etologických pozorování je zřejmé, že 
myšice nepoužívají moč v takové intenzitě jako myši a proto 
primárním cílem této práce bylo zjistit, zda se vůbec podobné 
přenašeče feromonů vyskytují také u zástupců rodu Apodemus, 
případně najít jiné kandidátní proteiny související s chemickou 
komunikací.  
Tohoto úkolu se Leona zhostila s nadšením a velkou pečlivostí. 
Základní schopnost odebírání vzorků moči, slin a dalších sekretů je 
mnohdy nelehký úkol, kterého se ale Leona nezalekla a bravurně ho 
zvládla. Její diplomová práce přináší dosud nepublikované poznatky 
o proteinovém složení moči a slin u zástupců rodu Apodemus, což už 
samo o sobě je velkým přínosem. Ukazuje se totiž, že na rozdíl od 
myší, moč myšic neobsahuje téměř žádné lipokaliny a naopak ve 
slinách myšic je zastoupena mnohem širší škála lipokalinů než je 
tomu u myši. Tento výsledek naznačuje, že mechanismy chemické 
komunikace se u těchto druhů liší , myšice pravděpodobně používají 
sliny jako hlavní zdroj informačních molekul, což koreluje i 
s poznatky o vyšší míře groomingu právě u zástupců rodu Apodemus. 
Etologická data by tyto mechanismy mohla lépe objasnit, o což se 
Leona i pokusila, nicméně vzhledem k časové náročnosti projektu 
jsou zatím nedokončená a nejsou součástí DP.  
I přes drobné nedostatky a formální chyby, diplomovou práci 
hodnotím kladně. Přestože proteomika není prioritním předmětem 
na katedře zoologie, Leona zvládla všechny metodologické postupy 
hravě a přišla s celou řadou nových nepublikovaných výsledků.  
 
DP Leony Havrdové proto vřele doporučuji k obhajobě.  
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