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I jako malí, nebarevní a věčně zalezlí v bahně se sekavci dokázali výborně etablovat na 
vědeckém poli evoluční biologie jako vhodný model studia evoluce speciace a vlivu 
fenoménů asexuality a polyploidie na speciační procesy a obecně vůbec porozumět životu 
skupiny Metazoa jako takovému: jaké to je žít se sexem a jaké bez něj. 
 Diplomová práce Zuzany je střípkem do mozaiky celého příběhu. Zuzana se věnovala 
pro středoevropskou faunu exotickým druhům sekavců Cobitis strumicae a C. puncticulata, 
obývající dnes oblast východního Balkánu. Zatímco první je druh rozšířený okolo pohoří 
Staré planiny, druh druhý je endemitem krasové oblasti nad Soluní a dokázal tak speciovat 
uvnitř areálu druhu prvního. Na počátku celé práce si Zuzana položila otázky: Je validní 
druhový status obou sekavců? Co o nich dále prozradí genetická variabilita? A jakže se C. 
strumicae vlastně do povodí Dunaje dostal, žil-li jak vidno předek skupiny primárně 
v Mediteránu? 
Jako školitel se nevyjádřím pouze k právě obhajované diplomové práci, což je svým 
způsobem až třešnička na radostném dortu laborování v modrých rukavicích, analýz dat a 
sepisování výsledků či čtení literatury, nýbrž využiji možnosti shrnout celé dva roky 
zodpovědné práce: Zuzana se dokázala ve velmi krátké době perfektně zorientovat 
v dodaných vzorcích, se kterými nebyla historicky nijak spojena. A že jich panečku bylo 
celých 248 ryb ze tří zemí a 44 lokalit, vybraných mezi stovkami dalších, kteří vypadali na 
pohled záludně stejně, byli však druhy jinými či jejich hybridního původu. Velmi rychle a 
s nadhledem si dokázala rovněž osvojit molekulární přístupy práce v laboratoři, do které 
vyrážela 50 km severně od Prahy, no a pak zpět. Takto velký dataset dokázala osekvenovat 
pro gen mitochondriální a v menší míře také pro gen jaderný, za což ji chválím, a provést 
základní molekulární a multifylogenetické analýzy, ke kterým využila programy jako BioEdit, 
DNASP, Network Paup ci MrBayes. Kromě toho zvládla zpracovat výsledky programu 
Isolation with Migration, využívající MCMC simulací pro odhad migračních měr a dalších 
parametrů studovaných populací. Celkem 60 stran a devět příloh shrnuje toto celé 
zodpovědné pracovní úsilí. Schopnost základní orientace v problematice sekavců a 
fylogeografie západního mediteránu Zuzana prokázala sepsáním poměrně čtivé literární 
rešerže. Kapitoly Materiál a Metodika či popis Výsledků je odveden standardně a nemám jako 
školitel výhrady. Vyzdvihuji grafické prezentace mapových distribucí haplotypů, sladěných 
barevně s vytvořenými fylogenetickými stromy. Téměř devět stran Diskuse rozebírá 
interpretaci výsledků v širším měřítku, které považuji za cenné a vysoce kvalitní, zejména 
pak: 1) potvrzení druhového statutu a endemismu C. punctilineata a překvapivý objev 
hybridizace s C. strumicae ve svém areálu rozšíření. 2) nalezení dvou kryptických linií C. 

strumicae, z nichž jedna je vysoce expanzivní geograficky. 3) potvrzení migrační cesty podél 



západního pobřeží Černého moře z jihu na sever do Povodí Dunaje, stejně jako 4) nález 
sekundární expanze z Dunaje na jih do Strumy cestou západní.  
 Tyto výsledky diplomové práce spolu se zohledněnou velikostí datasetu, šíří 
zvládnutých a použitých metod a zahrnutím mitochondriálního i jaderného markeru, předčí 
mnohé vědecké publikace impaktovaných časopisů. Věřím, že se Zuzana i po (věřím že) 
úspěšné obhajobě stejně zodpovědně zhostí pomoci přiblížit výsledky širší vědecké obci. 
 
 Celkovou práci Zuzany Majtánové považuji z pohledu školitele za vysoce kvalitní, 
naprosto bezproblémovou a nadmíru zodpovědnou, nepamatuji si na jediný nesplněný či 
odbytý úkol, navíc vždy prováděný až s neuvěřitelným klidem a trvalým stavem pracovní 
vyrovnanosti, který byl inspirací pro mne. Protože ani příroda není dokonalá, měla by snad 
Zuzka více aktivně si shánět odbornou literaturu, průběžně si v ní číst a hledat tak inspiraci a 
myšlenky pro svou vědeckou práci. Celkově jsem s výsledky a kvalitou práce však 
samozřejmě spokojen. Posouzení obsahu a kvality celé práce a jejich závěrů objektivně 
ponecháváme na oponentech. Za sebe práci plně doporučuji k obhajobě a navrhuji výborné 
hodnocení. 
 

V Liběchově 3. září 2010                                                                   Podpis školitele: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 


