
Posudek oponenta na diplomovou práci Kateřiny Vávrové – MHC related mate preferences 

 

Ve své práci se diplomantka snažila ověřit, zda počet mezi mužem a ženou sdílených MHC alel 

ovlivňuje, jak ženě připadá atraktivní tělesná vůně muže a jak jí připadá atraktivní vzhled muže na 

fotografii. Navíc se nově pokusila zjistit, zda množství sdílených MHC alel   ovlivňuje i atraktivitu hlasu 

daného muže.  Vzhledem k tomu, že preference uplatňované ženami pří výběru potenciálního 

sexuálního či sociálního mužského partnera se liší u žen bez hormonální antikoncepce a s hormonální 

antikoncepcí, i u žen bez hormonální antikoncepce v různé fázi hormonálního cyklu, analyzovala 

studentka příslušné závislosti pro tyto tři kategorie žen zvlášť.  

Diplomová práce odhalilo několik netriviálních vztahů mezi atraktivitami a počtem sdílených alel. Jak 

autorka sama v závěru práce konstatuje, žádná z těchto zákonitostí by „nepřežila“ korekci na 

vícečetné testy. To je ovšem úděl většiny studií, které mají alespoň z části explorační charakter. 

Předpokládám, že podrobnější analýza získaných dat může přinést ještě další zajímavé výsledky. Již 

současné výsledky však ukazují, že by v budoucnu mohlo být velmi zajímavé zaměřit naší pozornost 

nejen na atraktivitu olfaktorickou a vizuální, ale i na atraktivitu vokální.   

Diplomová práce vypracovaná v anglickém jazyce má vynikající formální i obsahovou úroveň, a to jak 

její  teoretická část (myslím tím literární rešerši), tak její praktická část.  Je sepsána přehledně a 

obsahuje všechny potřebné části. Vlastní studie byla naplánována a podle všeho i provedena správně 

a získaným výsledkům je proto možno věřit. V interpretaci výsledků nevidím žádné chyby, naopak 

velmi oceňuji navržený model, který by mohl vysvětlit korelaci mezi počtem sdílených alel a vokální 

atraktivitou. Drobné nedostatky vidím ve zpracování dat – studentka například zcela jistě nevytěžila 

ze svých výsledků vše, co by se vytěžit dalo. To je však vcelku zákonitý důsledek časového presu, 

kterému jsou vystaveni studenti při dokončování svých magisterských diplomových prací, kterými je 

zakončeno pouze dvouleté magisterské studium, a které musí být odevzdány k určitému datu. Všichni 

zúčastnění, včetně oponentů a členů komisí se s tím bohužel budou muset i do budoucna smířit 

(druhá možnost, která zbývá, je zadávat diplomantům mnohem jednodušší a mnohem méně 

zajímavé diplomové práce – to by ovšem byla v případě kvalitních studentů velká škoda).  

Jak je z předchozího zřejmé, předloženou práci hodnotím jako vynikající a bez jakékoli pochybnosti ji 

doporučuji k přijetí. Také z toho důvodu svůj seznam připomínek úmyslně uvádím až za konec 

vlastního posudku – ani jedna není zásadní a je zbytečné k nim přihlížet při hodnocení práce. 

V Praze, 7.9.2011 

    Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 

 

 

Drobné připomínky (diplomantka nechť si sama vybere, na které chce reagovat) 

Strana 10 a 16 – asi by stálo zato zmínit i roli MHC antigenů v humorální imunitní odpovědi (zrání 

aktivity protilátek) 



s. 11 Cytotoxická T-buňka umí indukovat buněčnou smrt různým mechanismem – nejen 

mechanismem apoptózy 

s. 17 Chybí rok v citaci Robinson et al. 

s. 24 definice frekvenčně závislé selekce je nesprávná (příliš úzká) 

s. 42 (poslední odstavec) – rozumím, že výběrem heterozygotního muže si žena může zvětšit šanci, že 

se s ním bude shodovat alespoň v nějaké alele. Pochybuji, že však žena může „vyčuchat shodu“ 

nejspíš dokáže „vyčuchat“ absenci neshody. Procento shod a neshod však bude u homozygotů a 

heterozygotů stejné – pochybuji, že by tedy tento model mohl vysvětlit preferenci jedinců MHC  

podobných. Je chyba v příslušné hypotéze Robertse a spol., nebo tuto hypotézu diplomantka špatně 

prezentuje (chybně, nebo natolik nejasně, že nepozorný čtenář ji nepochopí)? 

s. 55 jaká metoda výpočtu korelací byla použita (správné by bylo použít některou neparametrickou 

metodu) 

s. 72 popisovaný model dobrých genů ve skutečnosti odpovídá modelu přímé výhody (alespoň první 

část popisovaného modelu) 

s. 74 nenašel jsem citaci pro tvrzení, že alely stejné alelické skupiny se neliší co do funkce (třeba to 

bylo uvedeno už dříve, každopádně by si to zde zasloužilo zopakovat 

Ještě závěrečná poznámka – v jedné naší myslím zatím nepublikované studii jsme zjistili, že ženy 

užívající hormonální antikoncepci, jejichž preference by se teoreticky během „cyklu“ neměly měnit, 

vykazují ve skutečnosti změny ve svých preferencích úplně stejně, jako ženy bez hormonální 

antikoncepce. V exploračních studiích bych proto doporučoval provést i analýzy rozdělující ženy 

užívající antikoncepci  na ženy v „plodné“ a neplodné fázi jejich umělého cyklu.   

   

 

 

 

 


