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Práce sleduje mtDNA rozdíly/podobnosti mezi populačními skupinami žijícími na obou březích 

Rudého. Zatímco v Africe pokračoval po kolonizaci Eurasie vývoj haploskupin, které shrnujeme do 

skupiny L, jihozápadní Asie byla svědkem vývoje směřujícího k haploskupině N, kterou dnes 

rozeznáváme v řadě nejrůznějších kladů, nejvíce diverzifikovaných právě v oblasti Arábie. Diplomová 

práce Martiny Čížkové uvažuje o genovém toku mezi západní Arábií a severovýchodní Afrikou v době, 

kdy již došlo k populační divergenci eurasijského genofondu a diferenciaci jejích populačních celků.  

Výchozím materiálem se staly čtyři vzorky súdánských populací – arabského kmene Rašajda, 

kúšitských Bedžů, súdánských Arabů a nilosaharských Núbijců. Zatímco první dvě skupiny jsou 

v převážné míře kočovnými chovateli domácích zvířat z východního Súdánu, druhé dvě žijí usedlým 

způsobem života v poříčí Nilu. Indexy intra-populační genetické diverzity ukazují, že pastevecké 

skupiny jsou složeny z více nepříbuzných a vzájemně si nepodobných mtDNA sekvencí naznačujících, 

že jejich populace, na rozdíl od skupin z povodí Nilu, nevykazují stopy nedávné populační expanze.  

Hlavní pozornost je kladena na inter-populační srovnání, jež poukazuje na genový tok v okolí Rudého 

moře. Pro tyto účely bylo kromě čtyř výše uvedených skupin použito více než 4200 mtDNA sekvencí 

publikovaných v úrovni HVS-1 a reprezentujících 46 dalších populací. Srovnání je provedeno jak 

v úrovni populační tak fylogenetické. Oba tyto přístupy celkem shodně ukazují na silnou vazbu 

populace Rašajda k Arábii, odkud dle historických dokladů na africký břeh Rudého moře jejich 

předkové migrovali. Opakem je populace Bedžů, jejich maternální genofond vykazuje východoafrické 

vazby. Obraz doplňují fylogenetické sítě, které je ovšem třeba vnímat s jistou dávkou opatrnosti, 

neboť zahrnují jen relativně nízký podíl celkové variability vybraných haploskupin. Nicméně pokus o 

diachronní interpretaci s oporou mitogenomové databáze PhyloTree detekující výskyt ancestrálních 

haplotypů genetické vazby v okolí Rudého moře bezpochyby dokreslují. Více informací by bylo možné 

získat použitím zakladatelské analýzy Martina Richardse, jejíž první softwarová podoba by se měla 

v dohledné době objevit.  

Práce je psána čtivým stylem s minimálním počtem překlepů a naplňuje zadání definované v anotaci. 

Doporučuji k obhajobě s klasifikací výborně.  

 

Otázky a připomínky  

Analýza hlavních koordinát zachycuje první dvě osy. V DP jsem nenarazil na procento variability, které 

tyto osy vysvětlují, při prezentaci je tuto informaci nutné podat. Bylo by rovněž možné prezentovat a 

eventuálně interpretovat i třetí koordinátu, a to kupř. ve vztahu ke koordinátě č. 1.  
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