
*p*r:crrtský pos*tlck n* tlipiorx*vou pr:{*i lMxrtiny s*xd3t*vé: ň}ruhc}tnó rlr*arnenfy
g*rlr*{} tl f'o*rtyp sp*rmíí u vlašf*vky *[r***s

A*tillka se v přerlložené práci zarrrčřuj* na popis ťenotypu spernrií a jejich rlrJghu
k orxarnentůn v}ašt<r'lr*k obecných. Ziistila, *e nrcrtilita spermií jc oi'livn*na jqiielr rrrorfbiogií.
dd.lka rrcasnich per koreluje s rurrrfi:lagií spermií, avšak zkr'ácsní ocÍlsu'r**gt vliv na
Í"*notyp spermií. Podle autorky 1brrotyp spern:ií je vhodným an*kenr charakteriuující kva}itu
f'affiee a tiólka oeirsníeb pcr mriže signalizovrrt kr'aliíu spei"nrií"

S oirledcm na zvtllený modelový clruh, vlaštovku <rbecttou práee je xaložena na ponrčrrrě
velkť:m vzorku. který byl *esbírán bělrem tJvoulelóho výz_kůr:ru. Áz no k'apitolu ťrj,r/*dÉy,
osla1lí text je s*psán čtivč a srozr"rmitelně. K Výstedkzilll tttám výlrraily, piotože jó zr{g velks
mnoŽství anaiýz, ktere jsou nepřelrlednč pcdani. Pro člcrvěka, který se morÍblogií čj matilitou
spermií dcrposud zabývaljen podvědanrč, je to p*klo. Fr:d]e nróho názoru' ' pnpi*krr tabu1ky
či'obrázku, by mčlrr být z.řejnré typ arralýzy, velikost vr"otku, výr-.nanr r*ratek. Ý kapitr:lce 

'

Ciíe práce a hypcté4l se jt<lná pouze o výčet úk*lů, hypotézy 8i predikc* chybí. Myslím si, ž*
;ejich rozepsáni by navecll<r autor*u k grozumitelrrějšínru p.'áání uy*t*,lt * ijejich interpretaci.
Íjtatisťické analýzy jsou pcl Íbrrnální stránce v 1loť'áclku, ao*ak u některých cliybí vysvěilení,
proč byly pouŽi$'

I když kvaljta práce je na velmi dobré úrrrvni, rrrám k ní několik výhracl.
1) Chybí vyjádření incliviclrrálni kvality satnců' která stěžu.je inteq}retaci výslecjkťr. Pr"iíce

s* oe{kaxuje na stu(tje, kcle ptluze oclkeivít tlilk: octl*u a přípaeinš velikost tlit1řeir ocasníclt
skvm je pohlavrrě selekttrvarrýnr etrakem a tudíŽ vyjartřuje kvatitrr jediniů. Nicnrdnč
zároveň upor'nrňnje na jiné práce, kde tenío vzťah neplatí. Jc rni zřcjmri, že sběr dalších
rJat by přesáhl rfunec diplomovó práce, ale pokrrd není testŮván vztah ornamentů a
ít;notypu sp*rmií k indivitluální kandici jedinců' porlle mého názoru práce postráclá srrrysi'
Myslim si, že individuáiní kvalita sarnců molrla být vyjáciřeira al*spi:ň jato pácil
hltr*tnosti k déIcc běháku a kříclla (body mas*), kclyž ric1aje o počtu vtístrtich potr:mků
e}:ybi. Nrttno uvist, *e v práeÍ"je tento {hkt rJiskuttlván.

2) Díl<y absenci těchto ilat pak vycháxí rozportrplné výsledky, ti. ptizitivní krrte]a*e nrezi
morfi;lclgií spcnnií a dilkou rýrÍováku, zát'oveň však délka ocasu rresouvisí s nrotiliiou
spermií' Motilita sperrrrií sice pozitivnč koreiuje s plochou bílých ocasních skvrno a
negaÍivně se zlrawenírrr hrdla, Negativní kcrrelaoe mezi déikr:u ocasu a. zbarvenínr hrrila
není dosťaťečnč diskutován. Co si tedy arttorka rnyslí o Íirnkci hrcl*lní skvr:ny u vlaštovek?
.laeí samei jsorr pro samice aťraktivnější?

K práci márrr jeŠlě nčkolik clrobrrýclr poznátnek, které by v lrudcluclttr tttoltly pornoc při
sepisování i:ranuskriptu'
o lJvrrclr:rí rcšerše j* čtivá, ale dle rrrélro názaru dtlst široká. Určitě autorce porrrohla udč]at si

pr9t]t$ ti řešené proi:lematice. Nicmť:nč zdá sc nri, ž* svádí prrur* k popisrt. Chybí r:ni ede
kritieké zhtldnocení dosavadníclt poztratků, kt*ré by ponrohly ke kr:iti**i*Írrrrr náhledu
vlastrrích výsledků. Např. lry nrě rajínralo..iestli koreluje kvalita i kvantita spermií
s kvantit-rru cjaku}átu" Co si arrtorkn rTryslí * r:retcdic*, kt*rá s* používá k ndhadu mn*žství
*jak'rilátu, tj" veliko*t klr:akyiaktl qlclhad kvantity ejakulátu tedy ikvantity sp*rrrrii' Prnč se
kvalitou sp*rrrriÍ ncpoužívá podíl živých a neŽivých spcrniií? Jsorr rychl*jší '*perrrrie
skurte*rě kvatitnější spetmiel} Je možrr* oiipnvědst na tyťCI otázky lr*x invazivnitr*
cxpcrimentu?



* Kvalitu sp*rnrii lre p*su::ovat nir základč variability rTr*rÍi:Iogie spermií. K lam* hyl pr:Lržit
variačni kor:fici*rtt iCV) s orlJ<azcrtt na jinri prťtce, [ter:ó ha 1rouŽívaly. Niclnérrt'i p,rič sr,
paužívá CV není v íextri vysvětleno?

* K výpočtu tónu, sytusii * jasu zbarení {t"ts*} s* p*uŽívají různé algoritmy {rlill &
Macfiraw 200s). řroč lry}y v práci pt'ružity rovnice á"ovna p<ltilc řnrll*rni1i+uo; u
Anrlerssona & Pmgera (200ťr)?

* Vlaštovky byly chytány na dvou ]okaljtác}r. ř*pis ďisťri|ru*e vlašít.lvek na ťčcht* lrrka}iiá*h
však chylrí. ila"ií se p*vaŽcva{ pQuir_,* za' 2 gnmostatn* ko]orríe, nobo se jorlnaln o r,ícs
kolr-lni{? Te*tovali jste *ťckt populace (kolonic) na nr*rÍirl*gii či nrotilitu sperrr:ií'i "iak
bývriii jedilrci v koloniích pr*íbuzní?

tiy byto vho<1né urrósltcst opltkovatelnosti nrčřerrí.
* l}o měřerrí nsbyly zahrnuty $permie, kteri lryly jsl]lnou masáží klrl*ky paškozerry' Jak se

lišíl poclíl pošl*ozených spermií v jednotlivý*h vzorcích?
o J'alr. l : CVms či CVvs je spočítáno pro celkovou tlélku sperrrrie nebo pro jak*u veličÍr:u?e Na 0br" 8 a 9 jsou na 0s* x knnstantní vzdálenosti rlrezijerlnotlivýnri oe{chyty. Kcly by}y

odclr1ty realizovány? YŽdy ve sťe.jných dneeh na olrarl lakalitr{clr?
e V ]]atl. 7.ie prezentován nrodeí (asi GLMM, není uvedeno). z r:ěhož pncll* hlatliny

signi1ikact byly vybrány prorněnnó cjo reriukovaného rnodclu. v 'I'á1r' 7 jstlu však všec}rrry
predik tory rresi gni fikantní.

g Moti1ita spermií je signiíikantrrč ovlivnčrra cclkstti 4 morfol*gickými charakteristikalni
spenti* ('I'ab. 8}. {}raticky je r.šak znázi:t'ltén prruze vzjah ntezi rrroti]itou n iJÚlkou krčkr"r
{$br:. l0).

e f, 1'ýsledků vyplývá, že motilitu spermií předevšírrr tlvliviiujc rJilka krčku {obr. 10) rrcž
samclttrá déllta spermií {T-ab' 8). ítyehleiši spenrtie maji cl*lší krček' Myslírrr si, Že dÉIk.a
krčku nsž celková déika sper'lrric rrrohla být pouŽita pro arralýz-y vztairu oťnamelltťl a
morÍblogic spermií. Navíc z Talr. 3 vypiývá, že kore lační koefieienl r.''0,13 pro celkovou
dilku spermie a délka krčku nenaznačuj* silný vztah, i když je signiÍikantrrí'

e Moti]ita sp*rmií rastla s velikostí oeasníeh skvnl, i ktiyž pitrcha skvrn nckÓrelovala
s drÍlkou sca'cil. i}yl takd irnalyzován vztah nrezi plrrchou bilých skvrn na $casť a
morlblr:gií spermií? Nicnrdně víee ntž plocha skl,:'n by nrohla být itodnrrí'nčjŠí znak*m
jcjich barva, viz. rliskutavaní lejsci.

* V prác:Í se uváeií, že vš*m odchyceným jedincťlnr byla zrněřena délka bčlráku a kříclla,
př*dpr:kládám, že byli i zváženi. Jaký je vztalr mor'{iriogi* a motility spermií s b,oc1y mass
jedinců?

l}řes uv*eielti poznárnky a připomínky práci lirrdnr:tím kladně a clopeiručttii ji k <rbhaj*bč'
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