
Posudek na diplomovou práci studentky Kataríny Galeštokové:
vplyv sociálnych faktorov na reprodukciu myši bodlinatej (Acomys cahirinus)

Předkládanápráce obsahuje 52 stránek textu a dále 13 stránek literatury se 1óó
literárními prameny a čtyřmi stránkami příloh S grafy a tabulkami. Kromě toho je přiložen CD
s elektronickou formou diplomové práce a primárními daty. Textová část je standardně
členěna, přičemž každákapitola je přehledně dělena do jednotlivých problematik. Cílem
studie bylo slovy autorky: ,, ... objasniť trendy v reprodukcii bodlinatiek a výypovať faktory,
ktoré byju mohli ovplyvňovať...

Biologie a ekologie myši bodlinaté je studována školitelem a jeho spolupracovniky již
delší dobu a systematická práce přinesla mnoho zqímavýchpůvodních poznatků. Studie se
přitom opiraji o početný materiál, důkladné statistické zptacování a promyšlený rozbor
výsledků. Takto se stává myš bodlinatáužitečnýnn modelovým druhem, kteý se zaěiná
objevovat ve větší míře také ve fyziologických studiích. V předkládané diplomové práci se
autorka snažila na futo úspěšnou |inli navázat.

Při pročítání textu jsem ale naraz1| na některé nesrovnalosti, moŽná způsobené mojí horší
znalostí slovenštiny:
Str. 7, poslední odstavec: Srozumitelná není myšlenka převzatá od Younga (19]6).
Str. 9' dole: Jak má být chápána myšlenka, že: ,,H|edat původ nidikolie nebo nidifugie
v diametrálně odlišném intrauterinním vývoji zárodku by bylo zcestné, ... převážnáč,ást
vývoje může bý stejná...... Pokud se autorka pouští do těchto úvah, je třeba citovat relevantní
údaje.
Str. 11, druhý odst. a dá|enavíce místech: Je třeba studovat primámí zdroje a nepřebírat data
citovaná v jiných publikacích (např. Bronson 1989 ex Jackson a Bernard 2001).
Str. 13, odst. ,,Teplota,,: Zjakých zdrojů byly údaje pro tuto kapitolu čerpány?
Str. 17, nahoře: Konstatováni, že stámutí je nezávislé na okolním prostředí ve světle
současných poznatků (např. o vlir,u sexuality na prodluŽování věku u rypošů) neodpovídá
skutečnosti.
Str. 19, odst. ,,Vplyv dominantných samíc.., první věta: Heterocephalus a Cryptomys jsou
slovensky slepci?
Str.22, odst. ',Vplyv sociálneho stresu a agresivity.. odpovídajiužité termíny slovenské
endokrinologické terminologii?
Str.24, odst. 3.1. ,'Materiál..: VyjadřovÍniv žargonu -,,bodlinatky.. není v odbomém textu
vhodné.
Str.24, odst. 3.1. ,'Štruktura skupín..: termín nepŤibuztý Samec v kontextu původu chovné
skupinyje nevhodný.
Str.26, kapitola 3.3.: ve výčtu faktoru je celáÍada korelovaných, proč nebyla užita například
analýza hl avních komponent?
Str.32, ,,Výsledky..: není interpretován výsledek u parametru,,Skupina.. uvedený v tabulce.
Termín celková produkce mláďat (tab. 1) není identický s celkovým mnoŽstvím porodů, což
je uvedeno v textu. Není jasné jestli do produkce mláďat by|y zahrnuty i případně neúspěšné
skupiny.
Str. 33: Na význam sezóny není možné usuzovat z tohoto uspořádání experimentu.
Str. 51, kap. 5.4., první věta: ,,Počet mláďat .'. je signifikantně větší, jestliže samice tato
mláďataporodila v postpartě.. Této formulaci nerozumím.
Str. 52, ,,Závěr,,: hypotézu nemůŽe nic potvrzovat, jen případně podporovat.

Přes uvedené poznÍmtky, nejasnosti a nedostatky kolegyně Katarína Galeštokov á zvláď|a
vlpvl nelehké spletité problematiky aprezentuje studii, kte14 můŽe bý podkladerqprq
odbornou disputaci. Práci proto doporučuji k obhajobě
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