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Posudek disertační práce:
* Užití krátkých tandemovÝch repetic pro úěely populqční genetiky a etologie(
Mgr.Richarda Marvána.
Práce byla předložena v angličtině.

Práce je uspořádána pro mne poněkud nezvyklým ryůsobem do 7 kapitol, se souhrnem,
literafurou a ávotopisem.
Pryní kapitola je představována úvodem, kapitoly 2, 3 a 4 se zabývají lidslcými
mikrosatelitními lokusy používanými v kriminalistice a soudnictví (paternitní spory), kapitoly
5 a 6 podávají výsledky sfudia choviání šimpanzu trpasličích (Pan paniscus) z hlediska procesu
jej ich rozrnnožoviání.
Kapitola sedrní je závérečtým ztrodnocením dosažených výsledků.
Kapitoly 2 - 6 představují autorovy vybrané publikace, zntchž byla odsÍaněna k nim vážicí
se literatura. Publikace pouáté ve zmíněných kapitolách jsou převiáŽrě z roku 2006.
Vztrledem k tomu, že vložené publikace ďejmě prošly hodnocením v rámci redakěního Íizeni
příslušných časopisri povaŽuji zazbyteěné zavzít jejich náplň do kritického posuzoviíní
disertační pníce.
Autor se v populační sfudii zabyval stanovením vyskytu alel v 17 autosomiálních STR
lokusech u více jak 1000 občanů obojího pohlaví, narozených ažijícíchnaúzemi České
republiky a na náhodně vybraných 50 vzorcích haplotypizaci s pomocí třech Y-specifichých
lokusů. . Anďyzovaný soubor definuje jen črástečně např. tím, Že v něm nejsou zaÍazeny
etnické minority. Soubor je tak velký, Že by jistě dovolil rozdělení do věkových skupin a
jednotlivých regionů, ďe zřejmě příliš vellcý na to, aby byl zohledněn původ (napr. místo
narozsri roďčů) vyšetřených jedinců. Získaná data použil k vyhodnocení vnitřní a vnější
variabiliý a došel kzávěru,žepotlžité systémy jsou vhodné k identifikaci osob a stanovení
pffbuzensfuí.
Ve druhé časti, která je věnoviína etologii šimpanzů bonobo hodnotil uspěšnost kopulace mezi
samicemi a samci různého,,sociiílního.. postavení ve skupině mtŤatchovaných
v zoologiokých zaLvadách z hlediska reprodukce. Zish,ané nvéry umožňují zavést taková
chovná opaření, která by dovolovďa zachovávat genetickou diverzitu v ramci skupin z:tiŤat
chovaných v zajetí.
Vcelku podávají předloŽené výsledky dobrý přehled o autorově schopnosti vědecky pracovat
a získané pozratky publikovat.
PfuďoŽená disertační práce dokumentující autorovy vědecké schopnosti dokazuje, že autor je
vyspělým badatelem v dané oblasti a splňuje zákonné požadavky na udělení titulu PhD.
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Otizky oponenta:
1) Jak mohou bý ovlivněny alelní frekvence regionálními diferencemi a věkem
vyšetřovaných osob?
2) Do jaké mlry|ze přenášet zjištění nskatnnantŤatech držených v zajetí s těmi, které ájí
ve volné přírodě ?
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