
oponentslý posudek na dip|omovou práci olry Baudysové: Heterozygotnost, genetická
komplementarita a Íitness u hýla rudého

Práce se zabývá vztahem mezi heterozygotností a zdatností hýlů rudých a jak heterozygotnost
a příbuznost ovlivňuje výběr partnera. Pro řadu výzkumníků pohlavní výběr u sociálně
monogamních druhů představuje fascinují kapitolu v evoluční biologii. U mnoha druhů stále
neníjasné podlejakých znaků si Živočichové vybírají partnera a kdo si koho vlastně vybírá.
Donedávna navíc většina prací hodnotila výběr partnera pouze na základě fenotypových
znaků.
Hýl rudý svýrazným pohlavním diomorfismem je bezpochyby vhodným modelovým druhem
pro tyto účely. Diplomová práce v každém případě přispěla k rozšíření dosavadních poznatků
v této problematice a proto ji doporučuji k obhajobě. Byla ziskéna unikátní data, která mohou
byt v budoucnu bez problémů publikována v časopise s IF. Podle mého nžuoru však kvalita
zhodnoceni dat a samotného textu v některych ohledech mírně zaostává za kvalitou získaných
údajů' proto mám na studentku několik dotazů'

l ' By| ana|yzoviín poměrně slušný vzorek, 1 l8 jedinců Z pěti hníZdních sezón. Jaký to
byl podíl z celkové populace? Kolik bylo samců a samic? Proč nebyla pouŽita data i
z následujících let?

2. Jaké procento samců mělo mimoparová (EP) mláďata v hnízdech, či jaké procento
samců měla EP mláďata v jiných hnízdech?

3. Barva samců nekorelovala s heterozygotností a výskytem EP mláďat. Měření zbarvení
na zák|adé barevné škály mohlo bý podle mého názoru do jisté míry subjektivní.
Nemohlo to ovlivnit v.ísledkv?

4. Na kokusech LoX6 a EABLl bylo nalezeno velké mnoŽství alel. Nedocháze|o zde
k mutacím? Nemohlo to ovlivnit heterozygotnost jedinců' nebo nadhodnotit počet EP
mláďat? Na jakých lokusech byla EP mláďata určována?

5. PřestoŽe lokusy HOFI7, HOFIl4 a LoX6 vykazují velké procento nulových alel, byly
použity v dalších výpočtech. Do jaké míry byly použité mikrosatelitové lokusy
vhodné?

V tab. 6-8, 1 l, l2 se mění n pro jednotlivé testy' Proč?

Jednotlivé korelace mezirťnnými vyjádřeními heterozygotnosti či fitnes znaků
nepovaŽuji za vhodné, protoŽe chyba I. druhu můŽe b;it v kaŽdém páru. Spíše bych
pouŽila ordinace. Pro ana|ýzy uvedené v tab. 8 bych opět zvolila regresní model, kdy
reprodukční úspěšnost by byl vysvětlovanou proměnnou a fitnes znaky vysvětlujícími.
To samé i v případě ana|ýz heterozygotnosti se znaky zdatnosti (tab. |2).

V práci byly pouŽity rŮzné přístupy pro výpočet heterozygotnosti. Chybí mi však
celkové zhodnocení. Jak se heterozygotnost lišila mezi jedinci, případně mezi
samicemi a samci? Podobné zhodnocení by bylo vhodné uvést i v případě příbuznosti
pártt?

6.

7.

8 .



g. V práci je zmíněno' Že korelace heterozygotnosti a zdatnosti a tedy i pohlavní výběr či

vystyt Ěp -ůz. bý ovlivněn historií populace. Kolik jedinců v kaŽdém roce bylo

moŽné oznaěitza,,retrapy.. a kolik zamigranty? Jde spíše o zdrojovou či sinkovou

populaci?

10. V práci byl zjištěn velice zajimavý výsledek, interakce mezi heterozygotností samce a

přibu,nošti paru' která vysvětlovala výskyt EP mlád'at v hnízdě. Proč byla do modelu

ivolena j ako vysvětluj ící proměnn á heter ozy gotno st samce?

1 1. Práci chybí celkové zhodnocení. Jaký mechanismus se pravděpodobně uplatňuje při

výběru partnera hýla rudého?
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