
Posudek oponenta diplomové práce 
 

Diplomová práce s názvem „Buněčné složení mozku rypošů (Bathyergidae): data pro 

testování hypotézy sociálního mozku“ má celkem 80 stran. Literární přehled je rekordní, 

zahrnuje 211 položek. Téma práce je velmi zajímavé a vhodně zadané. Výzkum evoluce 

mozku v závislosti na vývoji sociálního uspořádání je často studovaným tématem, rypoši však 

byli dosud opomíjeni a to navzdory rozvinuté sociální struktuře, kterou najdeme jen u malého 

počtu savců. 

První část práce tvoří přehledná rešerše na téma hypotéza sociálního mozku, 

kognitivní schopnosti v závislosti na relativní velikosti mozku a počtu neuronů. Dále autorka 

popisuje sociální strukturu zkoumané skupiny. Anglicky psaný text je srozumitelný, 

přehledný a čtivý, což je jev naprosto výjimečný. Počet formálních chyb je zanedbatelný. 

Druhá kapitola diplomky představuje materiál a metodiku. Část týkající se preparace 

tkání a sčítání neuronů neposuzuji, nespadá do mé specializace. Ke statistickému zpracování 

mám jednu výhradu: pokud je k dispozici jen kompozitní strom bez délek větví, je třeba 

provést příslušnou transformaci, která simuluje rychlost evoluce v jednotlivých větvích. 

Použití konstantních délek větví je přinejmenším sporné. 

Výsledky jsou podané srozumitelně a uceleně, čtenáře potěší shrnutí základních 

poznatů na konci kapitoly. Je vidět, že autorka se dobře orientuje ve velkém počtu dílčích 

výpočtů. 

Diskuse je členěna do několika kapitol, kde autorka kriticky rozebírá vliv 

vnitrodruhové variability na získané výsledky a srovnává data zjištěná na rypoších s ostatními 

hlodavci, respektive s primáty. Diskuse je kvalitní a nepostrádá nadhled, vhodně využívá 

aktuálních poznatků. Hypotéza sociálního mozku nebyla u rypošů potvrzena v žádné ze 

zkoumaných variant, což však není v rozporu s údaji na jiných skupinách savců, s výjimkou 

primátů.  

Oponent stojí před nelehkým úkolem vymyslet konstruktivní kritiku k tak výjimečně 

kvalitní práci. Z podobných prací na šelmách vyplývá, že velikost mozku je přímo limitovaná 

stavbou lebky a funkčností svalových úponů. Progresivní zvětšování mozku pozorované u 

primátů může být u jiných skupin omezené existencí morfologických constraints. Je možné že 

se podobná morfologická omezení bránící zvětšení mozku vyskytují i u rypošů? 

Autorka dochází k závěru, že veškeré změny rypoších mozků závisejí na změnách 

velikosti těla během evoluce, které v tomto případě úzce souvisejí s přechodem od sociálního 

k solitérnímu způsobu života. Podobný evoluční trend souvislosti zvětšení mozku se změnou 

ancestrálního stavu (ať už velikosti těla, reprodukce nebo biotopu) by se dal vysledovat i na 

jiných skupinách, třeba na svištích. Jak se autorka dívá na možnost, že samotná evoluční 

změna původního stavu bionomických parametrů může způsobovat změnu neuronálního 

škálování? 

 

Formální připomínky: 

Str. 16, odst. 1.: prosím o vysvětlení pojmu neuronal fraction, objevuje se v textu 

poprvé 

Str. 31, Fig. 5.: není uvedena metoda použitá k mapování velikosti těla a mozku. 



 

 

Práci hodnotím výborně. Přináší komplexní přehled dosavadních poznatků a tvoří 

bezesporu kvalitní základ pro publikaci. Domnívám se proto, že práce splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě a ke kladnému hodnocení. 
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