
Oponentský posudok na dizertačnú prácu Mgr. Lukáša Cholevu „Ztracený sex: 

multilokusová DNA evoluce sekavcovitých ryb hybridního komplexu Cobitis taenia 

(Teleostei)“ 

 

Robert M. Dawley, jeden z priekopníkov výskumu unisexuálnych stavovcov, v úvode 

zborníka o evolúcii a ekológii týchto organizmov v roku 1989 napísal: „Biológovia sa vždy 

zaujímali o veci nezvyčajné a bizarné. Sčasti je to prirodzený výsledok ich zvedavosti, ktorá 

ich viedla stať sa vedcami.“ Dizertačná práca Lukáša Cholevu je rovnako výsledkom 

autorovej zvedavosti a jeho pátrania po tom, ako to vlastne s tým „sekavcem písečným“ bolo 

a je. Autor nehodnotí hybridizáciu len ako proces, pri ktorom dochádza k narúšaniu 

reprodukčno-izolačných mechanizmov či k dokončievaniu speciácie hybridizujúcich taxónov, 

ale ako dôležitý generátor evolučných noviniek, diverzity a vzniku nových druhov. Poukazuje 

na fakt, že hybridné asexuálne línie vstupujú do prirodzených ekologických interakcií so 

sexuálnymi druhmi, a že môžu ovplyvňovať dynamiku ich populácií a možnosti disperzie. 

Vyzdvihuje význam „minima sexu“, teda príležitostné rekombinácie a introgresiu či 

inkorporáciu celých nových genómov pri gyno- a hybridogenetických taxónoch, ktoré dávajú 

šancu asexuálnym líniám zvrátiť ich osud ako evolučne slepých koncov. 

 

Dizertačná práca je koncipovaná ako súbor jednotlivých rukopisov. Zahŕňa úvod do 

problematiky hybridizácie a asexuality a do otázok systematiky, biogeografie a ekológie rýb 

komplexu Cobitis taenia. Šesť kapitol práce predstavujú buď už publikované články autora 

alebo manuskripty pripravené na publikovanie, pričom v troch z nich je Lukáš Choleva prvým 

autorom. Počiatočné tri kapitoly (články publikované v časopisoch Journal of Fish Biology 

a Folia Zoologica) pojednávajú o diverzite sexuálnych a asexuálnych taxónov rodu Cobitis, 

s osobitým zameraním na oblasť Balkánu ako centra diverzity tejto skupiny, ďalšie tri 

kapitoly sú viac všeobecné s evolučnými a ekologickými výstupmi. V práci publikovanej 

v časopise Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, autor 

poukazuje na evolučnú úspešnosť gynogenetických línií Cobitis elongatoides-tanaitica a C. 

elongatoides-taurica, ktoré sa rozšírili ďaleko za hranice areálu rodičovských druhov 

využívajúc spermie samcov kongenerických druhov k vlastnej reprodukcii. Ďalší rukopis je 

založený na rozsiahlom laboratórnom krížení rýb, s cieľom verifikovať priebeh primárnej 

hybridizácie, vznik gynogenetického potomstva a zvyšovanie stupňa ploidie. Autor priniesol 

experimentálny dôkaz o obojsmernosti primárnej hybridizácie, absencii geografických 

obmedzení v produkcii gynogenetických línií v študovanom komplexe a o polyploidizácii ako 



dôsledku a nie príčine asexuality. Vhodným, avšak nerealizovaným doplnením tejto štúdie by 

bolo sledovanie vlastností ovplyvňujúcich reprodukčnú zdatnosť rodičovských jedincov 

i hybridov (plodnosť, rýchlosť rastu a iné). Na experimentálne de novo vzniknutom 

hybridnom potomstve by bolo možné sledovať vplyv heterózneho efektu u genómov 

neovplyvnených Mullerovou rohatkou alebo testovať modely interklonálnej selekcie. 

V poslednom rukopise venuje autor pozornosť enigmatickému druhu Cobitis tanaitica 

a odlišuje introgresiu mitochondriálneho genómu (blízkemu druhu C. elongatoides) od 

nekompletnej segregácie mtDNA udržiavaním ancestrálneho polymorfizmu. Posledný 

zmieňovaný manuskript je metodicky najviac prepracovaný a je v ňom, podľa môjho 

uváženia, výrazne cítiť matematický vplyv školiteľa. Napriek použitým sofistikovaným 

metódam sa však autorovi nepodarilo definitívne vyriešiť záhadu cytonukleárnej mozaiky C. 

tanaitica. Za veľmi prínosnú však považujem už snahu o riešenie tejto otázky a navrhnutie 

možných evolučných scenárov.  

 

Dizertačná práca Lukáša Cholevu dokazuje svojim obsahom a kvalitou prezentovaných 

výsledkov i publikácií erudovanosť autora v danej problematike. Napísaná je prehľadne, 

pútavo a predovšetkým prináša významné zistenia vypĺňajúce biele miesta v mozaike 

poznania asexuálnych taxónov, ich evolúcii a ekológii. K dizertačnej práci mám po obsahovej 

i formálnej stránke len minimálne pripomienky. Úvod k práci, a predovšetkým časť zameraná 

na hybridizáciu, sa miestami javí mierne nekonzistentná, málo štrukturovaná a skratkovitá. 

Autor naznačí existenciu istého problému, ale ďalej ho veľmi nerozvíja a prechádza k iným 

témam. Táto stručnosť je do značnej miery daná enormným rozsahom sledovanej 

problematiky je preto pochopiteľná. Z formálnych pripomienok by som autorovi odporučil 

odsadenie textu v zozname literatúry, ktoré by sprehľadnilo hľadanie konkrétnej práce 

a dôsledné uvádzanie diakritických znamienok pri menách českých autorov (napr. Ráb, 

Rábová, Šlechta, Šlechtová). Čitateľovi by rovnako uľahčilo orientovanie sa v zložitej spleti 

taxónov komplexu zaradenie prehľadnej mapky distribúcie jednotlivých sexuálnych druhov i 

hybridov už v úvode a nie až v prvej kapitole práce. 

 

Napriek drobným pripomienkam predložená práca Lukáša Cholevu spĺňa v plnom rozsahu 

požiadavky kladené na doktorskú dizertačnú prácu a je kvalitným základom pre udelenie 

titulu philosophiae doctor. Je mi cťou odporučiť dizertačnú prácu k obhajobe.  

 

V Bratislave, 29.12.2009     Peter Mikulíček, PhD 


