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Posudek na magisterskou diplomovou práci Petry Voráčkové 

„Chování tří populací myši domácí (Mus musculus sensu lato) v baterii pěti 

behaviorálních testů: vliv poddruhové příslušnosti a komensalismu“ 

 

Předložená diplomová práce se zabývá studiem rozdílů v exploračním chování mezi třemi 

komenzálními a nekomenzálními populacemi domácích myší, z nichž jedna patří k poddruhu M. 

m. domesticus (Sýrie – volně žijící) a dvě k M. m. musculus (Praha – synantropní; Írán – volně 

žijící). K tomuto účelu bylo použito pět testů (volná a nucená explorace, hole-board, test 

vertikální aktivity, vyvýšené křížové bludiště). Autorka zjistila významné rozdíly jak mezi 

oběma poddruhy, tak mezi komenzálními a nekomenzálními populacemi. 

Práce je nesporně zajímavá, i když zjevně trpí rozšířenou nemocí typickou pro podobné 

kvalifikační spisy – tj. akutním nedostatkem času, což se projevuje nejviditelněji nedotaženými 

nebo přímo zmatečnými odkazy na obrázky a přílohy, ale také poměrně stručnou Diskusí, která 

kontrastuje s délkou Úvodu. Přesto v úvodních pasážích zarazí (když už se dozvíme podrobnosti 

o taxonomii, historii, hybridní zóně a komenzalismu) absence kapitoly o exploračním chování 

myší. Je to zvláštní o to víc, že testy explorace v neznámém prostředí nebo v křížovém bludišti 

jsou standardními nástroji, které jistě vyprodukovaly velké množství dat, a to přímo na myších. 

Práci by také prospěl nějaký seznam vytčených cílů. V neposlední řadě i popis metodiky je občas 

poněkud vágní (např. není popsáno, jak byla definována pozice u stěny a v centru arény, nebo 

jak byla hodnocena „distribuce reziduí jako jednoduchá forma diagnostiky modelu“). 

Při pohledu na seznamy hodnocených prvků chování v jednotlivých testech je evidentní, že 

některé z nich jsou stejné nebo podobné. Z toho plynou nejméně dva potenciální problémy. Za 

prvé, jedna myš vlezla 3x po sobě do stejné arény, přičemž nejkratší interval mezi testy byl 

pouze jeden den, největší týden. Nemohla předchozí zkušenost testovaného jedince ovlivnit 

výsledky následujících testů? Byl ve výsledcích znát nějaký posun v těch prvcích chování, 

které byly skórovány opakovaně (např. došlo ke zkrácení latence)? Za druhé, jestliže některé 

proměnné měříme opakovaně, ty pak můžou ovlivnit výsledek multivariátních testů. Navíc na 

základě PCA pak byla celá sada parametrů „čištěna“ z hlediska spolehlivosti/subjektivity 
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(mimochodem, jakým způsobem bylo rozhodnuto, že daný parametr je nespolehlivý nebo 

subjektivní?). Co se týče normality parametrů: nějak jsem možná přehlédl výsledky 

Kolmogorovova-Snmirnovova testu – byly po všem tom logaritmování a arcsinových 

transformacích opravdu normální? Někdy totiž původně normální proměnná po 

zlogaritmování normalitu naopak ztrácí. Navíc pokud byť normální proměnné kombinujeme do 

složených proměnných, bývá z matematického hlediska problém s jejich použitím 

v multivariátních analýzách (jednak zpravidla normalitu ztrácí, navíc by musely mít 

mnoharozměrně normální rozdělení). S metodikou souvisí i moje předposlední otázka: Jak se ve 

vašem případě liší PCA od nerotované faktorové analýzy (v grafech vidím jen obecné 

faktory, ne specifické)? A poslední dotaz: Jaký rozdíl autorka očekávala mezi parametry 

„head-dip OUT a IN“? 

Dále uvádím několik drobných poznámek, na které není třeba reagovat: 

Obr. 1: práce Tipper et al. (2005) asi není nejlepší zdroj; navíc Mus dunni je správně Mus 

terricolor (totéž na str. 9). Striktně řečeno, strom na obr. 1 není kladogram. 

Str. 8: divergence Mus-Rattus 8–12 MY je podhodnocená (správněji 12,5 MY); podobně na str. 9 

a dál jsou časové údaje většinou podhodnoceny: Geraldes et al. (2008) uvádí divergenci 

poddruhů domácích myší kolem 500 ky; na základě mtDNA se nekomenzální druhy oddělily od 

komenzálních kolem 1,5 MY, spicilegus–macedonicus cca. 770–1150 ky. 

Str. 11: tvrzení, že hybridizace mezi komenzálními a nekomenzálními druhy není z přírody 

známa, není přesná, např. byla popsána mezi M. spretus a M. m. domesticus. Na téže stránce: 

hybridní zóna se u Jutského poloostrova nerozšiřuje – správně by mělo být, že je na západě 

Jutského poloostrova o něco širší než na východě. 

Str. 12: informace o mtDNA domesticus na jihu Japonska je možná překlep – v severních a 

jižních oblastech Japonska se vyskytuje mtDNA castaneus, kdežto domesticus se vyskytuje 

pouze omezeně a lokálně (např. na Okinawě, kde je americká vojenská základna). 

Formulace na str. 13, že M. macedonicus žije „v divočině“, mě opravdu pobavila – např. na 

Peloponésu (Patras) tento druh žije přímo ve městě, mj. i v blízkosti univerzitního kampusu. Co 

se týče rozkladu o komenzalismu na stejné straně, chtělo by to citovat review Cucchi et al. 

(2012), kde se mimo jiné píše, že komenzalismus vznikl u M. m. musculus a M. m. domesticus 
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nezávisle. Totéž musíme předpokládat u M. m. castaneus, těžko by se synantropní vazba šířila 

z oblasti Úrodného půlměsíce na Dálný východ. 

Str. 14: autorka píše, že M. m. domesticus se šířila Evropou rychleji, ale o kolonizaci M. m. 

musculus se neuvádí nic. Na stejné straně: pojem „dém“ nepochází od Lidickera (1976), jak text 

naznačuje, ale je starší. 

Poslední poznámka se týká genetické podstaty studovaných populací: bylo to nějak testováno? 

Např. v Praze můžeme očekávat introgresi alel M. m. domesticus; v Íránu, jak autorka sama píše, 

probíhá rozsáhlá a možná i geograficky komplikovaná hybridizace mezi poddruhy.... 

Závěr: diplomová práce Bc. Voráčkové možná nepatří k těm nejlepším, na druhou stranu je třeba 

zdůraznit, že behaviorální studie jsou zpravidla časově velmi náročné a autorka musela prokázat 

velkou píli. Navíc takříkajíc bojovala na dvou frontách, když současně porovnávala rozdíly mezi 

dvěma myšími poddruhy a mezi komenzálními a nekomenzálními populacemi. Škoda, že do 

analýz nebyla zařazena i nějaká komenzální populace M. m. domesticus, která by mohla ukázat, 

do jaké míry jsou ekologické rozdíly nalezené u M. m. musculus obecné nebo naopak jen 

poddruhově specifické. Každopádně tuto diplomovou práci můžu doporučit k obhajobě a po 

jejím zvládnutí udělení titulu Mgr. 

 

V Brně dne 28. 8. 2015 
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