
Oponentský posudek na diplomovou práci Barbory Barančíkové Hormonální kontrola
zbarvení halančiků (Cyprinodontiformes) a její úloha v evo]uci pohlavního dimorfismu

Téma diplomové práce je jasně a přesně definováno jejím názvem. Na základě předchozí
bakalářské práce, která se zabývala Ďílogenetickou analýzou mezipohlavní korelace ve
zbarvení halančíků, studentka testovala vliv androgenů na expresi pohlavně selektovaného
zbarvení u dvou vybraných druhů. Design experimentů umožnil testovat dvě altemativní
hypotézy vysvětluj ící rozvázání mezipohlavní korelace ve zbarvení u některých druhů,
konkrétně pohlavně specifickou expresi zbarvení pomocí androgenů či vazbou pohlavně
dimorfhího zbarvení na pohlavní chromozomy. Ke studiu bylo využito dvou blízce
příbuzných druhů, které se liší mezipohlavní korelací pestrého zbarvení. U druhu
Fc/#c7%/opcÍ#cÁcz)c gcrrc77€erz. j e mezipohlavní korelace přítomna, avšak u druhu NoÍÁoórcz#c%J.24§
kor/Ácz#scze byla rozvázána. Výsledky ukázaly, že u obou druhů je pestré zbarvení vázáno na
autozomy. Ošetření samců antiandrogenem významně nezměnilo samčí fenotyp, naopak
ošetření samic androgenem vyústilo v expresi samčího zbarvení u samic. Behaviorální testy
ukázaly, Že hladina androgenu ovlivňuje míru agresivity, ovšem ne pohlavně specifické
epigamí chování.

Diplomová práce je klasicky členěna a jednotlivé kapitoly jsou vyvážené. Po jasném úvodu
do problematiky, následuje stručný, avšak výstižný popis použité metodiky, logicky členěné a
fomulované výsledky a vhodná diskuze. Vlastní text práce zabírá 53 stran, včetně bohatého
(více než 6 stran) seznamu literatury a je doplněn návrhem rukopisu, který kombinuje
výsledky bakalářské práce s částí výsledků prezentovaných v práci diplomové. Osobně bych
uvítal jasně a v bodech fomulované hypotézy a predikce na konci úvodu. Ovšem uznávám,
že se zde jedná o věc názoru.

Překlepy a gramatické chyby se vyskytují minimálně, také stylisticky je text vzhledem ke
zkušenostem autorky (konec magisterského studia) na dobré úrovni. Některé věty jsou možná
příliš dlouhé, ovšem myšlenky jsou formulovány jasně a i dlouhá souvětí jsou většinou
srozumitelná. Vyzdvihl bych vhodné překlady odbomých temínů, z čímž mají (nejen)
studenti často značné problémy. Obraty typu „manuskript v Apendixu" (rukopis v Příloze) a
„senzitivita varíruje" (citlivost se liší) jsou vzácné. V seznamu literatury se vyskytuje několik
fomálních nedostatků (někdy chybí kuzíva u některých vědeckých názvů, některé názvy
článků jsou psány s velkými písmeny apod.), ovšem jejich počet je malý a nijak význainně
nesnižuj e fomální kvalitu práce.

Celkově je možno říct, Že práce se dobře čte Oasná fomulace myšlenek, vhodná posloupnost)
a podává zajímavé výsledky časově náročné experimentální práce. Ty vhodně je zasazuje do
kontextu současných znalostí. Diplomová práce j ednoznačně splňuj e všechny předpoklady na
diplomové práce kladené.

K textu mám několik otázek a komentářů, z nichž nejdůležitější uvádím jmenovitě zde a
zbytek je možno najít vyznačen přímo v textu práce.

1. Na straně 12 je pohlavně deteminační systém halančíků označen jako XY. Mohla by
autorka stručně vysvětlit, jak je to (v rámci současných znalostí) s pohlavními chromozomy u
této skupiny ryb? Především, zda se jedná o klasické pohlavní chromozomy nebo o pohlaví
deteminuj ící úseky autozomů?



2. Proč se autorka rozhodla pro použití 17-G-methyltestosteronu a jak je jeho účinek odlišný
od 1 1 -ketotestosteronu, který bývá (alespoň dle mé zkušenosti) při hodnocení hladiny
androgenů u ryb pouŽíván častěji?

3. Na straně 24, při popisu designu experimentu, není jasné, zda byl jeden samec testován
postupněsetřemidvojicemisamicnebobylkaždýsamectestovánjenvůčijednédvojici
Samlc.

4. Proč nebyla data prezentovaná na Obr. 4 a 5 (a také 7 a 8) dále statisticky testována?
HodnotyprvníkomponentymohlybýtpodleméhonázorutestoványANOVOUarozdíly
mezijednotlivýmiskupinami(zřetelnéizprezentovanéhografickéhovýstupu)mohlybýt
podpořenyrigoróznímitesty.Taktéžbytoumožnilopřímootestovatvlivošetření
testosteronem na zbarvení samců (z grafického znázomění je patmý náznak pozitivního
vlivu).

5.Přistatistickýchtestechtýkajícíchsechováníbybylovhodnějšívněkterýchpřípadech
použítneparametrickétesty,neboještělépetestysPoissonovýmčinegativněbinomickým
rozložením.Zgrafůjezřejmé,žeuněkterýchproměmých(hlavněpříméútoky),nebylo
rozložení dat nomální. Pro grafické znázomění parametrických testů je pak vhodné použít
průměrajakomíruvariabilitynejlépeintervalyspolehlivosti,případněsměrodatnéodchylky
čichyby.Použitýmedián,mezikvartilovérozpětíarozptyljsouvhodnéproneparametrické
testy.
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