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Práce Bc. Čížkové se zabývá hodnocením diverzity prvního hypervariabilního 
segmentu (HVS-1) mitochondriální DNA (mtDNA) u populací z okolí Rudého moře 
na základě sekvenačních dat. V rámci práce na projektu byl získán a vyhodnocen set 
nových sekvencí od populací Rašajda a Bedža ze Súdánu, dále zpracovány dosud 
nepublikované sekvence a vytvořen velký soubor zapracováním dostupných 
publikovaných dat pro populační a fylogenetickou analýzu. 
 
Je zřejmé, že autorka velmi dobře zvládla jednak příslušné laboratorní a statistické 
metody, tak rovněž samotné vypracování vědeckého textu. Byl jsem schopen nalézt 
pouze minimum gramatických či stylistických chyb; autorka správně používá citace; 
obrázky i tabulky společně s popiskami jsou na odpovídající úrovni. Zde bych pouze 
upozornil autorku, že v textu je uvedena jiná hodnota Fu’s Fs indexu pro núbijskou 
populaci než v odkazované tabulce 6. 
 
Kladně rovněž hodnotím odpovídající rozsah práce. Rád bych vyzdvihl začlenění 
lingvistického a historického kontextu, který sice v úvodu mohl být (dle mého názoru) 
trochu více zacílen na oblast zájmu, ale jeho rozsah nikterak neubírá na čtivosti práce. 
Oceňuji také zmínku o esencialismu a typologii a dále jsem potěšen použitím obou 
přístupů pro studium mtDNA – populačního a fylogenetického. Zajímavé by bylo 
vlastní datování, které autorka sama zmiňuje jako možné rozšíření práce do budoucna. 
Velmi dobře je vedena diskuze; pouze zcela minimálně autorka sklouzla k pouhému 
opakování metod a výsledků a povedlo se jí konfrontovat a začlenit vlastní data do 
rámce dosud publikovaných studií. Na místě je rovněž porovnání s výzkumy jiných 
genetických markerů. V závěru autorka jasně shrnuje dosažené výsledky a jejich 
význam. 
 
V rámci vypracování projektu byla odvedena značná práce, která byla navíc ztížena 
nespecifickými produkty při PCR a nutností náročné optimalizace. Ve vědeckých 
článcích se sice podobné technické problémy neuvádějí, zde bych osobně pro lepší 
představu doporučoval doplnit příslušný popis o příklady obrázku gelové 
elektroforézy a uvézt kolika a jakých vzorků se daný jev týká. Také se přiznám, že 
následná formulace mi není zcela jasná: „...většina nespecifit (byla) odstraněna. Při 
sekvenaci byl u zbytku sice patrný krátký špatně čitelný úsek asi 5 bp, avšak díky 
opětovnému osekvenování reverzním primerem nebyly výsledky zbylými nespecifitami 
nijak zásadně ovlivněny.“  Co znamená „u zbytku“, „ krátký špatně čitelný úsek“ a 
hlavně „nijak zásadně ovlivněny“? 
 
Přes výše uvedené kladné hodnocení by práci prospělo ještě jedno kritické čtení a text 
trochu „uhladit“, někde zjednodušit či více zacílit. Zřídka se třeba autorka nevyhnula 
zvláštním formulacím či nicneříkajícím větám – jako například: 
„Afrika je ze všech stran omílána moři a oceány.“ (str. 13) 
„Z historického pohledu tomu tak nebylo od počátku.“ (str. 22) 



„Přítomnost mitochondrií ve formě organel v buňkách je následkem tzv. 
endosymbiotické teorie...“ (str. 33) 
 
Autorka také píše o 0.05% hladině významnosti namísto 5%. Výjimečně bych 
doporučil doplnit citace, například u tvrzení typu: „jak dokládají výzkumy genetické 
diverzity Makaronézie, Madagaskaru nebo Sokotry.“ (str. 13). 
 
Jako jisté vybočení ze struktury vědeckého textu vnímám fakt, že snad všechny sekce 
v kapitole Výsledky začínají popisem metod, který patří do kapitoly Metody, kde je 
také již předtím uveden. 
 
Autorka dále klasifikovala sekvence do haploskupin pouze na základě motivu HVS-1. 
U řady haploskupin však tento postup není dostačující a pro jednoznačné přiřazení 
sekvence do jedné haploskupiny je potřeba analyzovat také mutace v jiných částech 
molekuly mtDNA (jak ostatně provádějí i práce, které autorka cituje). V závěru 
diskuze je sice zmíněna omezená vypovídající hodnota HVS-1, domnívám se ovšem, 
že problém klasifikace haploskupin měl být více a adresně rozebrán. Jedním z 
výstupů použitého nástroje haplogrep je také procentuální vyčíslení kvality 
klasifikace. Tento údaj by ve výsledcích práce měl být uveden (přinejmenším pro 
nově získané sekvence nebo v případech, kdy hodnota byla pod předem definovaným 
limitem).   
 
Závěrem je nutno uvézt, že mé připomínky jsou z velké části spíše doporučením pro 
autorku. Práce svou náplní a zpracováním bohatě naplňuje moji představu o 
diplomové práci, doporučuji ji k obhajob ě a navrhuji známkování výborně (za 
předpokladu, že se autorka v rámci obhajoby dokáže vyjádřit k připomínce o 
klasifikaci haploskupin). 
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