
Posudek vedoucího magisterské diplomové práce 
 
Magisterská diplomová práce Petry Voráčkové s názvem „Chování tří populací myši 
domácí (Mus musculus sensu lato) v baterii pěti behaviorálních testů“ má včetně 19 stran 
příloh celkem 82 stran.  

Zadání práce vycházelo z hypotézy, že na mezipopulačních rozdílech v chování se 
podílejí jak evoluční historie (mezidruhové resp. mezipoddruhové rozdílý), tak i ekologie (v 
daném případě rozdíl mezi komensálními a nekomensálními populacemi). Předmětem zájmu 
tedy byla nekomensální populace M.musculus z Íránu srovnávaná na jedné straně 
s komensální populací téhož druhu z Prahy (vliv komensalismu) a na straně druhé 
s nekomensální populací M.domesticus z oblasti dnešního Islámského státu ve východní Sýrii 
(vliv evoluční historie). Podstatou práce diplomantky bylo vyhodnocení záznamů chování 
z experimentu, ve kterém byly myši testovány v testech volné explorace v otevřeném poli 
(free exploration in open field), nucené explorace v otevřeném poli (forced exploration in 
open field), děrované paluby (hole board), vertikální aktivity a vyvýšeného křížového bludiště 
(elevated plus maze). Úkolem diplomantky bylo (1) pozorované chování zakódovat, (2) 
vytvořit pro účely dalších analýz vhodné behaviorální proměnné, (3) kriticky je posoudit a 
zredukovat pomocí exploračních statistických metod, (4) analyzovat vzájemnou 
korespondenci výsledků dosažených různými testy a především (5) zjistit mezipopulační 
rozdíly a (6) interpretovat, které z rozdílů v chování lze přisoudit vlivu komensalismu a které 
rozdílu mezi taxony musculus a domesticus. 

Hlavních cílů zadání diplomantka dosáhla, jádro práce tedy odpovědné zaznamenání 
resp. zakódování pozorovaného chování provedla diplomantka odpovědně, drobné omyly a 
další prohřešky při práci s daty plynoucí z nezkušenosti s excelem a statistickými programy se 
podařilo školiteli při kontrole datových souborů beze zbytku odstranit. Některé výpočty (např. 
PCA a ANOVA) byla ale diplomantka na konec schopna provádět samostatně, jiné 
s dopomocí. Chtěl bych zdůraznit, že faktické výsledky práce jsou zajímavé, interpretovatelné 
a hodné publikace. To dosti kontrastuje s úrovní textu posuzovaného díla, na kterém je patrný 
chvat i to, že diplomová práce nebyla pro diplomantku její životní prioritou a že během 
volných chvil nepřemýšlela jen o evoluci myšího chování. 

Celková spolupráce s diplomantkou v průběhu jejího projektu byla po stránce lidské 
bezproblémová. Objem provedené práce při analýze videozáznamů a dat je zcela postačující. 
Nelze však pominout skutečnost, že většina prací byla provedena ve velkém časovém skluzu, 
který je přímé souvislosti s tím, že při studiu neměla díky souběžnému pracovnímu poměru 
dostatek volného času a energie k tomu, aby dokončila práci v řádném termínu. Naštěstí, myši 
natočené na videozáznam, na rozdíl od živých příslušníků téhož druhu, ani nestárnou a 
nehynou, takže se zas nic tak strašného tímto odkladem nestalo.  

Vlastní dílo sepisovala Petra Voráčková na úplně poslední chvíli před termínem 
odevzdání a mnohé jeho části jsem tak neměl možnost opravit a některé (např. kapitolu 
Diskuse) ani vidět. Z tohoto důvodu, pro zachování svého duševního zdraví, v blahé 
nevědomosti raději ještě alespoň chvíli setrvám, a mile rád přenechám analýzu nedostatků na 
oponentovi. 

Závěrem konstatuji, že především díky velkému objemu analyzovaného chování, 
dosaženým věcným výsledkům i korektní spolupráci se školitelem doporučuji hodnocenou 
práci k obhajobě. Nezastírám ovšem svoje rozpaky nad výslednou textovou podobou 
odevzdaného díla, v němž se zračí ne zcela dostačující hloubka vhledu do studovaného 
problému ve všech souvislostech, jakož i nemístný chvat při sepisování.    
 
V Praze dne 23. srpna 2015 

      Doc. RNDr. Daniel Frynta Ph.D.  


