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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
 
Shrnout v současnosti využívané metody detekce pozitivní selekce na molekulární 
úrovni 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura je celkem standardní. Poněkud překvapí rozsáhlé úvodní kapitoly, které se 
tématu týkají jen okrajově. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Zdroje jsou správně citovány. Z použitých zdrojů jsou použity relevantní údaje. Mám 
však pochybnosti, zda jsou zdroje, tedy použité články, vskutku relevantní a 
dostatečné (viz podrobněji níže). 
 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Neobsahuje 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
Formální úroveň je bezvadná. Text je dobře čitelný a obrázky vhodně zvoleny. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce se mi vůbec nehodnotí snadno. Upřímně řečeno, vlastně pořádně nevím, co 
mělo být cílem práce. Detekce selekce na molekulární úrovni je rozsáhlé téma, které 
se běžně řeší v učebnicích, různých zdařilých review a také v několika přednáškách 
na PřF UK. Jako příklad mohu uvést: 
 
Nachman, M.W., 2006. Detecting selection at the molecular level. In: Evolutionary 
Genetics, Concepts and Case Studies, edited by C.W. Fox and J.B. Wolf. Oxford 
University Press, Oxford. 
 
Taras K. Oleksyk, Michael W. Smith and Stephen J. O'Brien 2010: Genome-wide 
scans for footprints of natural selection. Phil. Trans. R. Soc. B 365, 185-205. 
 
(Mimochodem ani jedno z těchto základních review není v bakalářské práci 
citováno.) Příliš tedy nechápu, jaký má smysl na toto téma zadávat bakalářskou 
práci, minimálně v tom smyslu a rozsahu, jak ji pochopil autor. Smysluplné by jistě 
bylo shrnout, jaké metody se převážně používají v současné genomické éře, jak se 
modifikují pro celogenomová data a co se pomocí nich zjistilo. To by byla paráda. 
Čtenář by zde našel pohromadě něco, co by jinak musel hledat jednotlivě v mnoha 
článcích. Jenže o tom práce zjevně není.  
 
Velmi oceňuji, že se student snažil proniknout do podstaty metod a že si dohledal i 
původní prameny. Z textu jsem přesvědčen, že problematice opravdu rozumí, což je 
obdivuhodné. Téma totiž rozhodně není jednoduché. Jenže bakalářská práce má být 
něco jiného než učební výpisky z literatury, byť by byly sebelepší a zde jistě 
posloužily dobré věci.  
 
Docela mě také překvapily rozsáhlé úvodní kapitoly. K vlastnímu tématu se autor 
dostane až někde za polovinou celého spisu. Přijde mi zcela zbytečné na několika 
stranách definovat základní pojmy (jako alela, lokus, heterozygot, mutace), které 
jsou objasněny v každé učebnici, a běžně s nimi operuje každý s minimálním 
biologickým vzděláním. Obávám se navíc, že řada pojmů zde není definována 
nejšťastněji. I další kapitoly mi nepřijdou úplně šťastně zvoleny. V zadání se píše, že 
bude využita populačně genetická teorie, nikoliv že zde bude tato rozsáhlá teorie od 
základů podrobně popsána, o což se autor bohužel pokusil. Velmi obdivuji, že se mu 
to na několika málo stránkách v podstatě povedlo. To je opravdu úctyhodný výkon, 
jen to nemělo být cílem bakalářské práce. 
 
Na straně 18 (text bez literatury má 32 stran, jsme tedy opravdu bezpečně za 
polovinou) se konečně dostáváme k vlastnímu tématu. Bohužel zde namísto 
posouzení, které z metod se v současné době nejvíc používají, zde najdeme spíše 
výlet do historie vzniku metod. Výčet metod navíc není úplný (viz níže v otázkách). 
Naopak uvedený test založený na striktní platnosti krokového mutačního modelu 
mikrosatelitů by si v současnosti troufnul použít asi málokdo, protože víme, že tento 
model pro mikrosatelity nemusí platit. O konkrétních příkladech použití se 
nedozvíme skoro nic, pokud ovšem nepočítám zcela bizarní uvedení konkrétního 
příkladu v závěru práce.  
 
Za nejzdařilejší v práci považuji tabulku se srovnáním metod. Ta se opravdu 
povedla. 
 
Pokud to mám celé shrnout, tak se domnívám, že autor práce se velmi zdařile 
orientuje v teoretické populační genetice i v principu metod detekce selekce na 
molekulární úrovni. To rozhodně není málo a u studenta bakalářského studia to 
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považuji za naprosto výjimečné. Současně však mám dost intenzivní dojem, že 
napsal práci o něčem jiném, než měl zadáno. Mým úkolem bohužel není obecně 
posoudit znalosti studenta. Jako oponent mám posoudit kvalitu bakalářské práce, 
zda je tato práce smysluplná, zda přináší něco nového nebo v nových souvislostech 
a zda odpovídá zadání. Obávám se, že z výše uvedených důvodů nemohu práci 
ohodnotit příliš kladně. Myslím, že v tomto případě by ale finální hodnocení ještě 
výrazně mohla ovlivnit obhajoba. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Mohl by autor shrnout, jaké metody detekce selekce se v současné době nejvíce 
používají pro analýzy dat z celých genomů a uvést, jaké jsou jejich limitace? Čím se 
liší analýzy těchto velkých dat od dřívějších postupů využívajících jen několik málo 
lokusů?  
 
Mohl by autor uvést konkrétní příklady selekčního vymetení zjištěných například 
z analýzy lidského genomu? 
 
Je poměr nesynonymních a synonymních mutací používán vskutku jen pro detekci 
selekce před velmi dávnou dobou? Neexistují části genomu nebo skupiny genů, kde 
by se testy založené na tomto poměru daly využít i pro detekci relativně nedávné 
selekce?  
 
V práci mi ve výčtu metod chyběla možnost využití hybridizace (a následné 
introgrese) různých evolučních linií (třeba druhů) pro detekci selekce. Tyto přístupy 
představují značnou výzvu a není pro ně jasně definovaná metodika. Mohl by autor 
o tomto tématu stručně pohovořit a uvést příklady?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


