
POSUDEK ŠKOLITELE NA DIPLOMOVOU PRÁCI KATEŘINY VÁVROVÉ „MHC 
CORRELATED PREFERENCES“. 
 

Produkty MHC genů jsou kromě své ústřední role v imunitní odpovědi v posledních 
letech spojovány také s možností ovlivňovat partnerské preference, úspěšnost početí a 
spokojenost dlouhodobých párů. Nicméně výsledky studií zabývajících se atraktivitou 
axilárního pachu a tváře jsou spíše rozporuplné, což může být v důsledku modulujících 
faktorů, které nebyly v předchozích studiích vzaty v potaz.  

 
Cílem předložené diplomové páce tak bylo sledovat změny preferencí pro MHC 

ne/podobné jedince v průběhu menstruačního cyklu a porovnat je s preferencemi žen 
užívajících hormonální antikoncepci, u nichž byly v předchozích studiích zjištěny rozdílné 
preference. Práce je založena na sledování atraktivity v rámci tří různých modalit: atraktivity 
axilárního pachu, tvářové atraktivity a atraktivity hlasu. Diplomová práce je součástí širšího 
projektu a hlavním úkolem Kateřiny byl nejprve nábor účastníků, dále časově náročná MHC 
typizace a nakonec analýza získaných imunogenetických a behaviorálních dat. MHC typizace 
se může na první pohled zdát jako rutinní práce, nicméně určování jednotlivých alel pomocí 
knihoven vyžaduje značnou zkušenost. Navíc jsem díky svému zaměření nebyl Kateřině 
expertně příliš nápomocný. Chtěl bych proto na tomto místě vyzdvihnout její samostatnost, 
entuziasmus a značné sebezapření ve chvílích, kdy „nic nefungovalo“, docházely finanční 
zdroje a školitel byl dlouhodobě na jižní polokouli.  

 
Práce je svým zaměřením v dobrém slova smyslu multidisciplinární a vyžadovala od 

studentky znalosti nejen z jejího hlavního zaměření (tj. imunogenetiky), ale i z mnohem 
vzdálenějších oborů jako je evoluční biologie, populační genetika a behaviorální ekologie. 
Přehledně řazená teoretická část dle mého jednoznačně ukazuje, že tento náročný úkol 
výborně zvládla. Nemenší výzvou pak byla i analýza dat, která přinesla nepříliš konzistentní 
výsledky, což bylo oříškem při jejich interpretaci. Z diskuze je pak možné cítit časovou tíseň 
při dokončování a komplexnější interpretace by si zasloužila delší dobu na promyšlení. Je 
zřejmé, že při přípravě dat pro následnou odbornou publikaci bude vhodné provést analýzu 
pomocí některé z vícerozměrných metod a snížit tak šanci na chybu I. druhu. Domnívám se, 
však, že tyto techniky jdou nad rámec diplomové práce v dané specializaci. Co je však 
podstatné: autorka si je těchto omezení vědoma a zmiňuje je v diskuzi. V neposlední řadě je 
dobré zmínit, že autorka si vybrala trnitější cestu a práci nepsala ve své mateřštině. Její 
angličtina je srozumitelná a (alespoň co jsem schopen posoudit) bez výrazných jazykových 
lapsů. 

 
Celkově hodnotím diplomovou práci Kateřiny Vávrové jako velmi podařenou, 

navrhuji známku výborně a doufám, že autorka brzy nabere nových sil a podaří se jí 
dotáhnout výsledky studie do publikační podoby. 
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