
 

Školitelský posudek na diplomovou práci Kristiny Kverkové – Brains of African mole-rats in numbers: Data for 

testing the social brain hypothesis  

Hypotéza sociálního mozku postuluje, že kognitivní nároky spojené s životem v komplexních societách jsou 

významným selekčním tlakem vedoucím v evoluci ke zvětšování mozku. Ačkoli nebyla tato hypotéza nikdy široce 

podpořena empirickými daty, získala si značnou popularitu, zvláště mezi evolučními antropology. Hypotéza byla 

původně testována u primátů (ve skutečnosti byla navržena za účelem vysvětlení jejich výjimečných kognitivních 

schopností), později však i u řady jiných skupin obratlovců, často s rozporuplnými výsledky. Je s podivem, že tato 

hypotéza až do nedávna nebyla vůbec testována na modelu hlodavců. Rypoši čeledi Bathyergidae jsou pro takový 

test jako stvoření: jedná se o monofyletickou, druhově nepočetnou a ekologicky uniformní skupinu vykazující celou 

škálu sociálních systémů. Úmysl použít tuto skupinu pro testování hypotézy sociálního mozku je již letitý, sběr 

materiálu proběhl ve spolupráci s prof. Hynkem Burdou (University of Duisburg-Essen, Německo) a prof. Nigelem C. 

Bennettem (University of Pretoria, Jižní Afrika) již v roce 2003. Poté nastala poměrně dlouhá a lopotná fáze 

volumetrických analýz, následovaná fází stáze (možná bychom ji mohli milosrdně nazvat fází myšlenkového zrání). 

Někdy v této době mě oslovila Kristina Kverková s tím, že by ráda studovala rypoše. Jejím úkolem bylo dodat 

poslední střípek do mozaiky, tj. s použitím metody izotropní frakcionace determinovat celkové množství neuronů 

v mozku a jeho hlavních částech u 11 studovaných druhů rypošů. Kristýna se zcela samostatně a s vervou pustila do 

práce a ukončila nejen fázi stáze, ale i celou studii. Výsledky se staly nejen podkladem předložené práce, ale i 

rukopisu, který je připraven k odeslání do tisku. Považuji za důležité zde zdůraznit, že i sepsání tohoto rukopisu bylo 

zcela v režii Kristiny a já jsem k němu přispěl pouze několika moudrými (rozuměj školometskými) radami typu, „zde 

by bylo vhodné ocitovat mou oblíbenou studii“. Díky mému „takticky vyzrálému“ odkládání publikace výsledků tak 

byl nakonec shromážděn nejúplnější dataset (velikost mozků, volumetrická analýza 14 kompartmentů mozku a počty 

neuronů ve čtyřech hlavních částech mozku rypošů), který byl kdy použit pro test hypotézy sociálního mozku.  

S předloženou prací jsem nadmíru spokojen. Práce je přehledně členěná, je napsána výbornou angličtinou a autorka 

v ní předkládá mnohá originální a netriviální zjištění a jejich význam adekvátně diskutuje. Po formální stránce je 

práce rovněž velmi zdařilá. Hlavním výsledkem práce je bezesporu test hypotézy sociálního mozku. Rypoši lišící se 

mírou sociality se neliší relativní velikostí mozku ani relativním počtem neuronů vztaženým k velikosti těla. Absolutní 

velikost mozku, jakož i celkový počet neuronů má tendenci být vyšší u solitérních druhů. Solitérní druhy mají více 

korových neuronů než druhy sociální. Všechna tato zjištění jsou v příkrém rozporu s předpoklady hypotézy sociálního 

mozku. 

Práci Kristina sepsala velice rychle (cca během měsíce) a téměř bez zásahu školitele. Nezbývá mi než parafrázovat 

klasika – jak snadno snesitelná je lehkost školitelova bytí, tedy pokud narazí na studenta, jakým je Kristina Kverková. 

Celkové hodnocení: Práce je po obsahové i formální stránce dílem velmi kvalitním. Kristina v ní jednoznačně 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce (a to doslova). Je tedy mou milou povinností konstatovat, že 

předložená práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Vřele ji tedy doporučuji k obhájení a 

hodnocení stupněm výborně. 
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