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Zmčny v preťereneich heterczyg*tnosti MHC genů v prLiběhu
rnenstruačního cvkxr"i

Ar:torlta předložerré rliplo*rové práce si zvolila ponrěrně aktuálrri térna riarjabi1ity N{HC
genů a jejiclr hypiltetické role rl poltlar'nírn výběru. K testor,áni sl'ýclr piepoklaclťr sí
r'ybrala pro kateclru zoologie ne zcela obvyklý experimetrÍální ilruh Horno sapiens
srtpiens. Přestože by se rnohio zdát. Že přoclevšírn díky vysoce rozvirrr:tým konitrníkačním
scltopnostem clarrélro druhu bude hračkou, zjistit. jake ki"ality jedirrci prefer'ují Lr

potenciá}ních roznrnoŽovacích padtrerťt, opak je pravdou. Yýzkttm to]roto r1rulru.je
potněrnč ošenr*tnou záležitostí a v kontextu stuclovanélro ténratr-r poslivtLrje ztračně
nejcclrroznačrré r,ýsledk-v, jak kor,ečně naznačuje nejerr celá řacla vědeeliých prací. které
autorka citrrje, 

"1g 
1 i.ýsleciky její dipiomové práce. od tolroto faktr'r se také' podle mého

tlitzont. odvíjeji slabŠí n:ísta práce.
Uvotlní část je vce]ku zdařiloil konrpilací dostrrpné oclbornó lítelatur-v, která poskyfuije
čtenáři většinri poclstatrrých ittťonnací" Je patrné, že se autoi:ka dolrře. sezrrátnila
s eitovarrými literárními pranreny a Že se v řešené problernatice r,íceméně orieriťLrje'
Trochtr zntatený'nt dojment na mě půscibí pouze lrapitoia r'ěrrující sr. t.zniku polymorfisnru
ň{}{C gerrtt. Je to patrně pr:oto. že autori<a srněšuje h1'-potézi'týkaiící se meclianismů
vznjku vysol*élro poi;.rnorflrsrntr }{HC s hypotézarrri vysr'ětlujícítni pozclr'or'ané (či
předpokládané) pref-*rence pťo rozmnoŽovací par1nery. Fřestože se h"vpotézy ťlcl iisté nríry
překrývaji by}o by dobró si v tom udělat pořádek. {Nepř'íliš št'astné nri rrapiíltlad přijcle
zařazení lrypotézy o vý"hociě }reÍerozygotů pod polrlavni i'ýbčr |str' )3 a 14], Výlroila
heteloz-1.gotťr prirrrárně vyplývá z tclho, že jsorr schopni se bránit Širšímu spektru patogenťl
* jak lioneckonců satrra rtvádite ' a tuc1íž zvý-šit svoll šanci na přeŽití. "I'eprue z tohr:to
faktrr plyte to, Že lreterozygoti nrohou být preÍěrováni jako roanrroŽovací partneři.
NespeciÍická selekcc je naopak uvedena samostatně i přesto. že odstavec' ktcrý se jí týká
.jc r'ícernirrč.jelr o pohlavrríltt r,'ýběru. )

]*{ěkteré citace, lrteré jsorr uvedené v Tab' 1 na str. 20 jsem nenašla v Sezní|inu literatrrry'
Na konci úr,oclrr jsou srcizumite lnč ťormrtlor'ány cíle práce. Nernolrr: se ale ubránit dtrjnru'
že se jedná ténrěř výhraclrrě o opakor'ání .iiŽ dřjve testor'atrriclr h1''potéz. Autorka
opornrrě}a dostatečnč zdťrr:azrrit v čem se její práce liší od přeclclrozich str-rclii a oo nového
b-v*chom se z jejíc}r rlýsledlcu niohli doz'.n-ědčt.
Kapitoly Materiál a metoclika a Výsledky' jsou pře}rledně a dostatečrrě podrobrrě sepsány'
V I}iskuzi autorka pcčlir,č poror'nár,á ziskané výsledky s r*adou literárrrích pranienů a
snaŽi se je interpretovitt. Je nutnÓ podotknout, Že to r'zhledem k jejiclr charaktert neni
jednodrrchý ťrkol' Př'esto miv Zár,ěru porrěkrrd chybi zhodnocení přínclsu ceié práce.



Přes uvedenó připornínky rrrLrsím konstatovat, Že cliplornová práce Katei.irr1,. Ptáčkové je
kvalitně zpraci-rvanýnr dílem a r'yho.,.uje po formální i obsahcvé stránce poŽadavkůrrr
kiaderrýnr na obdobnó práce tla katedře zoologie PřF UK. Pl'áci clopr;ruc'rrji li irbhajobě.

V rárnci obhajobil by arrtorka mohla odpovědčÍ na následující otázkv:

f yýsler1liťi je patrné" Že r,'ělŠina Žerr lrodnotiia na Škáie 1-7, kcle 4 je neirtrální r,zorky
poměrně nízko' Pokucl se větširra hodnoceni polry'brrj* poc1 4, je otázJ<orr zda se vribec
ještě dá lrovořit o atraktir.itě ďaných vzorkťt, Jak je tcinru u jinýclr studiÍ? Je to obecrrý
problém souvisejici rrapříltald se snahou o standar'dizaci ibteli. která i'ede k porrčkud
ne]ichotir'étnu vl'obrazení testovatrého jedince ltebo jsou 1ýo nízkó lrodnotý speciÍTcké
pto tttto stuciii? Moirla by se autor'ka eamyslet, jaký dopad na intelpl*taci výsledkťl by to
ntoltlo nrítl)

V h'{*torlice ur,ádíte. Že Ženy v5'piťrol'aly eiotazniky týkajícÍ se jejich živt:trrí}ro stylu a
scxuáltti alttiviti'. BvIa tato clala nějak zo[rledněru při analýze a jestti nc tal' proČ'l

Jedním z testorlallých ťaktorů je hlas. Proč byl tento faktor' zaŤazendo stuciie? Je popsána
nějaliá přínrá soi:r'istrost mezi -,kvalitou" hlasu a heteiozvgotností N4HC?

V ťJvociu zmiňujete souvislost ruezi mírou flrrktLrační asyinetrie tváŤe a orjolnastí jedirrce
vůči parazitťrnr. Zajirrralo by rně jalrým způsobem b1,la tato souvíslost teslor.,átra.

V Praze dne 16.9. 2010 N{gr:. Kateřina Janotová


