
oponentský posudek na diplomovou práci Zuzany Majtánové ZN4a|é Asie k
Dunaji: fylogeografie a kolonizační cesty sekavcovité ryby Cobitis strumicae

Cílem práce bylo analyzovatmožné kolonizační cesty sekavce Cobitis strumicae, který se vyskytuje

ve východní části Balkánského poloostrova pomocí sekvencí 1 mitochondriálního a 1 jaderného

markeru. Práce vychání zvelice početného materiálu, který pokrývá celý druhový areál (včetně

příbuzného lokálního endemita C. punctilineata) a umoŽnil detailní analýzu a vhodné testování

altemativních kolonizačních scénářů. Pokud mohu posoudit, tak zvolené ana|ýzy jsou vhodné a

interpretace dat j sou plně podpořeny získanými výsledky. Struktura diplomové ptáce (poměr

jednotlivých kapitol) je adekvátní, doplňková dokumentace včetně mapových příloh je na velmi
vysoké úrovni.

S velice kvalitním vzorkováním, zpracováním a interpretací ovšem kontrastují formální a

stylistické nedostatky. Práce působí dojmem' žebyla dopsána na poslední chvíli a kontrole

napsaného textu jiŽ nebyla věnována pozornost. Tuto situaci vždy nejvíce ,'odnese" Seznam

literatury; chybné názvy časopisů, nejednotný formát' překlepy' řádění české vetze automatické

kontroly pravopisu v anglickém textu - to vše lze v hodnocené práci nalézt j|ž letmým nahlédnutím.

Podobnými nešvary trpí ovšem celápráce. Text je někdy poměrně nesrozumitelný, chybí slova ve

větách, některé termíny jsou zbytečně nevhodně přeloŽeny (např. přimigrovat), naopak u jiných

termínů vhodný překlad zajisté existuje (např. DNA variace, zvýšení mixingu, ploché konce

probabilit, netvork fpro haplotypovou síť]). V práci se pak objer,ují věty typu: ,,River capture byl
například dokázán u druhu Cottus gobio." ěí ,,...aneutrality index Q'{I) byl kalkulován pro test

neutrality v mezidruhové sekvenční divergenci..." Přechod mezi češtinou a počeštěnou angličtinou
je někdy hodně ostrý a např. na str. 38 lze nalézt v jedné větě termín Maximální Parsimonie hned

vedle termínu Maximum Likelihood. Bohužel musím konstatovat, že pokud by byla celápráce
napsána stejným stylem jako strana 42, nemohl bych ji vůbec posoudit, protože bych text vůbec

nepochopil . Z informací na této straně například vyplývá, Že sekavci žijí v Egejském a Černé moři.

S formální stránkou souvisí existence dvou obrázků č. 6 a pojmenování tabulky na str. 27 jako

obrtzek č. 5 a mnoho dalších věcí

Závěremkonstatuji, že po obsahové stránce snese hodnocená práce velmi přísná kritéria,

naopak po stránce formální je podprůměmá.Práci určitě doporučuji k obhajobě' ale návrh

konečného hodnocení bych rád nechal aŽ po samotné obhajobě a následné diskuzi, která snad

vyjasní okolnosti vzniku práce a schopnost autorky zodpovědět věcné dotazy.

K obhajobě mám následující dotazy:

1' Jak si autorka představuje uváděné ,,ústupové migrace" (str. 10) během nástupu glaciálu?

Jednak pro organismy obecně, jednak pro sekavcovité ryby.

2. Na straně i 8 je uvedeno, že klimaticky stabilní oblast Mediteránu umoŽnila ,'poklidnou
speciaci". Co termín,,poklidná Speciace" znamená?

3 ' Jak si autorka konkrétně představuje ,,větší migrační bariéry jak proti' tak po proudu" (str.

44)? Jde mi o to, čím se tt'to dva typy migračních bariér liší.

4. V práci se vyskyuj e odkazna fylogeografii (např ' v názvu celé práce a hned první kapitoly),

ve výsledcích se hovoří o fylogenetické ana|ýze. V čem se týo dva termíny podle autorky

práce liší a je tedy práce spíše fylogenetická nebo fylogeografická?



5. Dotaz k větě ',Fylogenettcké analýzy této práce :uké"zaly, Že druh C. punctilineata je dobře

specificky adaptován a vyskytuje se výhradně v krasové pánevní oblasti horního Aggitisu."
Jaký typ aďaptací se u jmenovaného druhu vyskytuje?

Vysvětlení považuji za dtúežité vzhledem knavazýícímu doporučení autorky: ,,Vzhledem
k moŽné adaptaci linií na lokální podmínky je toto zjištění nutné zohlednit při případných

zamýš|ených translokacích rybích osádek a jiných rybářských či obecně antropogenních

aktivitách, aby se zabrinilo umělému znečištění separovaných linií novými ',exotickými"
geny S možnýmnegativním dopadem na lokální populace." (str. 48).
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