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Název práce: 
Potravní neofobie a potravní preference u hlodavců (Rodentia), vliv sociálního 
učení 
 

X   Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Obecným cílem práce bylo vytvořit literární rešerši na téma potravní preference a 
potravní neofobie u sociálních hlodavců a vysledovat souvislost tohoto potravního 
chování s individuálním a sociálním učením. Dílčí cíle: 1) kriticky zhodnotit pokusy 
s tématkou potravní preference a potravní neofobie, zejména u potkanů a krys (dále 
pak u některých dalších zkoumaných sociálních hlodavců), 2) zaměřit se na 
metodiku těchto pokusů a na interpretaci jejich výsledků (design pokusu, hodnocené 
behaviorální proměnné, výsledky principiálně shodných testů), 3) zjistit zda a jak se 
neofobie a potravní preference navzájem ovlivňují, 4) jaká je souvislost těchto 
procesů s individuálním a sociálním učením. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má 25 stran vlastního textu. Seznam literatury obsahuje 123 citovaných prací, 
z toho 13 sekundárních citací. Přílohou práce jsou čtyři excelové tabulky uvádějící 
použité pokusné druhy, metodiku a výsledky některých citovaných publikací.   
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano, práce čerpá z dostatečného množství relevantních literárních zdrojů, které jsou 
správně citovány v textu. 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Jazyková úroveň práce je dobrá. Text je doplněn několika grafy převzatými z 
použitých literárních zdrojů. Nicméně grafika některých převzatých obrázků a jejich 
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popis není vždy vyčerpávající (popisky os). Naopak, jako za velmi informativní 
považuji tabulkové přílohy přehledně zpracovávající design a metodiku všech 
pokusů s neofobií i s potravní preferencí. Právě zpracování příloh dokládá 
podrobnou znalost použité literatury. 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce dosáhla většiny vytčených cílů, studentka zpracovala řadu klasických studií a 
v průběhu práce postupně diskutuje vliv různých faktorů na vznik a přenos 
potravních preferencí a na míru přetrvávání potravní neofobie. Autorka v průběhu 
práce zjistila, že to co se experimentálně testuje či neofobie jsou u sociálních 
hlodavců pravděpodobně dva různé mechanismy extrémního potravního chování, 
první je v mnoha parametrech ovlivněn sociálním chováním, zatímco druhý spíše 
fyziologickými potřebami jedince.Co se týče neofobie je zde patrně rozdíl mezi 
různými populacemi potkanů, míra neofobie u různých populací je vrozená a lze ji 
zredukovat jen velmi obtížně (extrémní fyziologický diskomfort v množství či kvalitě 
potravy). Použití individuálního či spíše sociálního způsobu učení v potravním 
kontextu pak závisí na enviromentální Zajímavá je zejména kapitola, která se věnuje 
různým typům sociálního ovlivnění potravních preferencí. Závěrečná kapitolka 
vysvětluje jak je použití sociálního či individuálního učení v potravním kontextu 
ovlivněno stabilitou a složitostí prostředí. Výsledkem však je, potravní neofobie a 
potravní prewference jsou patrně dva alternativní procesy ve vztahu k potravě jejichž 
vzájemnou kombinací můžou sociální hlodavci jako potkan a krysa sestavovat 
bezpečný a relativně nutričně vyvážený jídelníček i v rizikovém a rychle se měnícím 
synantropním prostředí.Škoda jen, že přes včasný začátek práce a velkou energii 
vloženou do vypracování přehledu metodik jednotlivých studií, zbylo tak málo času 
na jejich plné prodiskutování.  Bohužel, závěrečné sepisování probíhalo v takovém 
časovém presu, který byl pro kvalitu práce limitní. Navíc, by bylo dobré počítat i 
s tím, že školitel je časově mnohem více omezen než student. Musím však říci, že 
výsledná formální i věcná podoba je však velmi dobrá, plně odpovídá kritériím 
kladeným na práce podobného typu vypracovávané na PřFUK a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
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 výborně   x velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 

mailto:lucie.jurickova@seznam.cz

