
Pasudek na dizert*ční pr.áci práci Barbor-v Eínn<lvé: Behaviaural ;anti
genetic study of premating isolation in the house rnc$se hybriď uone.

PiedloŽená disertační práce se skládá z pěti rukopisů a clbsáhlélro {lvoclu. o kvalitě studií
sr'ědčí to, Že rukopis3'. .isou publikované či přijaté v prestižních časopisech. Pť.Íienrnémrr
pcčtení brání akorát rie úplriě poclropitelrré dublor'ání se prr'ního článku ei ni3,.ši domácí jako el
vhodném modeiovém organizmu s Částí Uvodu' Llvocl sanrotný přesvěclčivě uvádí do
sturlr:vané problenratiky i takovéhei č:tenáře, kterÝ je prc'iblematikr:u lr'vbridní zóny nedotčerr.

Nejenom autcrtka ale celá skupina. která se českou částí h3,bridrrí zÓrry zabývá, dosáhli
za těch pár let celé řacly zajímavý.ch výsledů, které už př*r.edli do velmi kvalitnícli publikací'
(B-v| to opravdu dobry,. nápad' pi.estože pohlecl na mapu ukazu.le. Že z celré lr-vbric|ní zón3,. naším
územím pr*chází zaneclbatelná část.) Celý výzkum je velmi kornplexrrí . od gerretickýclr a
mortbrrreÚ:ickýclr ana|ýz, tvoření vjastníolr intrrec|ních krnenů až ptl stueliurn etologické
izolace - a určitě má veikelu budoucncrst' Z odkazů na nepubliki:vané výsledk3,' je .l,idět" že
autorka naslu.ornáždila řadu dalšího materiálu, takŽe se rrr.čitě {brzy) můžetne těšit na další
výstup"r,.,

K předloŽenému textu rrrám jen nrinimunr připcnrírreli neboť:
a' práce ptošly recetrením řízerrím clelborníky. kteří dané prclblematice cpravrlu rozun:ií,
b, na některé pocli3,'by jsenr dostal odpovědi v následujícíclr textech' (Napr*. zda nepreÍ'erence
ABP v článku 2 nemůŽe být zpťrsobena spíše ne ťrplně vhrrdnýrn testováním. Výsledkv
v čIánku 4 ukazují, že tentc protein opravclu naše nryši moc riezajímá.)
c' s některynri clrobnýmí prohřešlq,. se již neclá nie clělat (Např. nerná snrYsl statisticky
hr:clnotit skupin'v. kcly je n : l nebo 0, T.abulka 1, článek 2)'

N.{árn ted-v.ien pár drobnýcir clotazů 1ropř. komentát*ťr. kÍeré mne při čtení napadl5':

* Jak si vvsr.ěthtjete rozclíl vašiclr výsleclků a Karrra a spoi. {ririmoclrodem spoluautora
čláirku 2) o rcrzp<lzttávžní ABP jako nrožnétn lrlavníia mechanismu prezvgotické
iza|a*a? Někde v textu se píše. Že to je tírir. Že jste pc,ružili divoké m1'ši. I{d3lŽ jste a|e
použi|i v|astní inbrední (člálrek 4), žádná preferetrce ABP č; slin zjištěna nebyla.

e PřestoŽe je aparatura (obr. Ž' článek 2) na testr:r,ání preíbrencí asi běžně paužívariá
(?)' .je nrožná zbytečrrě složitá. Frcr zvíře je to nový prostor. kcle rrapř. explorační
aktir'ita může sr:adno maskovat jiné a třelra zrovtra ty testované' Negativni výsledek
testu tak nemusí cr schopncrstech zr,ířete nic vvpor'ídat' Navíc při proudění vzrJuciirt
{ostatrrě jak r;'chle?) se molekul'v pachových látek v tnístě" kde se obé ramena
setkávají (a kde se zvíře rozlroduje), asi rychle prorrríclráva.ii, rož rnůŽe situaci clále
kornplikovat. Myslínr. že nějaká primitivnějšíverze, kdy by se např. clo boxtl zvířete
r'kládaly clba paclry vedle sebe, b'v mohla být vhodnější.

a Přimlouval b.vch se za testování r'rrějakérn pro n1,ši přirozenějšínr reŽimu neŽ za
sr,ětelné ťátze. Y současnosti nerrí pr*biém levně sehnat technická zařízerrí" která
ťurrgují velrrri clobře'

o T'est sexuálrrích pref-er:encí (článek 3. str. .{0)" Jak jste v ANOVĚ <Josáhli tak
obrovských ho<lnot F-testu {např. Ft,+:: 24 362}'7 To mr-lsela být krásná data"

E Jak vypadá isoprotercnolová stinrulace sliněrií a koiik se dá odebrat r.zotktt z.jec{nr:lhcl
zvítete?

u Propojeni introgrese a změn"v poměru pohlaví je velmi lákar'á pÉedstava (článek 5) a
předpokládánt. že všechny,. rnožné faktory, které b'v-- poměr pohlaví ovlivňor'aly, jste



zvěůi|i (napadlo by mne riziko predace související s moŽnou větší aktivitou samců).
NeuvaŽovali jste o sledování PP |aboratomě?

o K poslední práci ještě jeden dotaz. NemůŽe být plocha s introgres í do západní
populace podhodnocena? Podle obrázků to vypadá, Že dét|e směrem, |<teý uzavírá
pomyslná třetí strana trojúhelníka procházející nejjihozápadnější lokalitou je jen jedna
dost vzdálená lokalita.

Při čtení texfu jsem se nejen velmi poučil ale i pobavi|. Následující analogie uŽ asi
napadla kdekoho, ale tomu se opravdu nedá ubránit. Myší hybridní zóna Evropou téměř
dokonale kopíruje Železnou oponu, kde se vlastně také prováděIa důkladná selekce. Vypadá to
skoro, Že s|ouŽí těm na východě, aby se ubránili imperialistickým choutkám západní
populace. Ta je totiŽ mnohem agresivnější, jak jiŽ ostatně bylo několikrát prokánáno (např.
článek 4). o ,,morá|ní převaze.. těch východních svědčí i to, Žejsou agresivní jen při obraně
vlastního teritoria (str. 17). To jim ovšem nebrání, aby se nenápadně nepokoušely na západ
infiltrovat, což se skutečně povedlo, neboť prorazi|y hybridní zónou poměrně daleko. Navíc je
celé pěkně znázorněno graficky, kdy je východní podruh je v obrázcích vybarven jak jinak
neŽ červeně (článek 5). Jejen škoda, Že autoři přináší i alternativní vysvětlení.

Závěrem mohu uŽ jen konstatovat, Že autorka prokáza|o schopnost samostatně
odborně pracovat, dizertaění práce je velmi kvalitní a samozřejmě ji doporučuji k obhájení.
Autorce samotné přeji mnoho úspěchů v dalších badatelských aktivitách.
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