Školitelský posudek na magisterskou diplomovou práci Kateřiny Dolákové

„Úloha maternálních steroidních hormonů v determinaci pohlaví u plaza s teplotně

určeným pohlavím"

Teplotně určené pohlaví plazů se natolik vymyká našim savčím zkušenostem, Že jeho

fyziologický mechanismus i adaptivní význam j sou přes intenzivní výzkum stále nejasné.

Katka se začala zajímat o možnost vypracování diplomové práce v době, kdy jsme zjistili, Že
u gekončíků s teplotně určeným pohlavím se na rozdíl od příbuzných s genotypicky určeným
pohlavím líhnou v rámci jedné snůšky vždy souozenci stejného pohlaví. Na tomto zjištění

byl založen design jejího pokusú. Hlavně nás zajímalo, zda bude pohlaví mláďat
inkubovaných při samicemi preferované teplotě, při které se líhnou jedinci obou pohlaví,

ovlivněné sociálním prostředím samice a zda je pohlaví asociováno s množstvím testosteronu

uloženým matkou do vejce. Kladné odpovědi na obě tyto základní otázky by byly obrovským
přínosem do zkoumání pohlavně-determinačních mechanismů obratlovců, přitom se zdálo, Že
otestovat obě hypotézy najednou v rámci jedné diplomové práce by nemělo být příliš obtížné.

Katka dvě sezóny prohrabávala kladiště gekončíků a shromažďovala data. Potýkala se
při tom s pro mne nepochopitelně nízkou líhnivostí vejcí, přesto se ale podařilo nashromáždit

velmi cemý materiál. Výsledky naznačují, že hladiny matemálně alokovaného testosteronu

do Žloutku patmě nijak významně neovlivňují deteminaci pohlaví zárodků. Na druhou stranu
se zdá, Že sociální prostředí samice má na určení pohlaví mláďat vliv: z 35 mláďat získaných
ze 35 snůšek 20 samic se ve skupině se samcem vylíhli 2 samci a 16 samic, ve skupině samic

umístěných bez samce to bylo s samců a 9 samic. Pokud by se na větším materiálu tato
tendence k vyšší produkci samců za jejich nepřítomnosti potvrdila (letos j sem spolu s mou

doktorandkou Martinou Pokomou pokus opakoval, ale výsledky ještě neznám), jednalo by se

skutečně o důležitý objev. Katka svou prací by na něm měla lví podíl.

Katka Doláková je studentkou učitelského studia, chyběla ji tedy například průprava

k psaní odbomého textu ve fomě bakalářské práce, mnohé zásady psaní pro ni byly
novinkou. Přesto myslím, Že na diplomové práci je vidět pochopení problému, prostudování
patřičných pramenů a sepsání výsledků ve srozumitelné a přijatelné podobě.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit stupněm „velmi dobře".
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