
Posudek oponenta na diplomovou práci Bc.Veroniky Doležalové na téma „Y chromosomální 
charakteristika současné vesnické populace na Klatovsku“. 
 
 
Cílem teoretické části diplomové práce bylo zpracovat dostupné informace o Y chromosomu a 
zaměřit se na využití variability Y chromosomu pro určení haploskupiny. Cílem praktické části 
diplomové práce bylo shromáždit biologické vzorky od mužských nepříbuzných jedinců z vesnických 
oblastí  okresu Klatovy a provést porovnání genetické variability Y chromozomálních STR markerů (Y 
haplotypů) s dostupnými okolními populacemi v ČR a sousedních zemích.  
Teoretická část obsahuje v úvodu strukturální popis Y chromozomu, který je však bohužel spíše 
zaměřen na funkčí geny, které však nejsou příliš využívané při studiu diferenciace populací. 
Následuje popis faktorů, které ovlivňují diverzitu Y haplotypů.  
V dalších částech se autorka věnuje popisu různých typů variabilních oblastí Y chromozomů 
využitelných při studiu diferenciace populací. Správně je popsán základní rozdíl mezi Y STR a SNP 
markery, některé formulace jsou však nepřesné i fakticky nesprávné např. „Mutační rychlost u SNP 
je odhadnuta přibližně na 2,3x10

-5
.“ V části „Využití analýz Y chromozomu“ autorka zdůraznila hlavní 

směry využití tohoto typu analýz s návazností na české i světové databázové systémy.  V teoretické 
části dále autorka vychází  z nepočetných prací zabývajících se genetickou diferenciací české 
mužské populace, která obsahují patřičná populační data. Oživení by však jistě přineslo vložení 
nějakého dokreslujícího obrázku nebo grafu. 
 
Součástí diplomové práce není praktický laboratorní postup  zpracování vzorků od  dobrovolných 
donorů. Nicméně v teoretické části by tato metodika mohla být lépe popsána, aby byla zřejmá 
alespoň autorčina teoretická znalost těchto postupů. Některé formulace zejména v části „2.11. 
Komerční sady“ jsou nepřesné a celkově má tato část poněkud chaotické členění.. 
 
V předposlední kapitole teoretické části se autorka zabývá vymezením pojmu haploskupina a jejich 
podrobným popisem. Toto bylo provedeno precizně. Nicméně typologie jednotlivých haploskupin Y 
chromozomu je velmi dynamický proces a ani pro odborníky není snadné se v této oblasti orientovat. 
Z tohoto pohledu je popis jednotlivých haploskupin zbytečně podrobný a to i  pro haploskupiny, 
které jsou pro Evropu poměrně exotické. Tato popisná část vycházející především ze starších 
dostupných internetových zdrojů mohla být částečně nahrazena uvedením nejrecentnějšího stromu 
Y chromozomu, podobně také jeho grafické zpracování viz str.84 
Poslední kapitola je věnována demografickým a historickým informacím, které se váží k okresu 
Klatovy a která jsou důležité pro pochopení celkových cílů diplomové práce. 
 
V praktické části postrádám především jednak přesnější vymezení okruhu donorů biologického 
materiálu a také zdůvodnění výběru konkrétních vesnic. Vzhledem k dynamickým migracím ve 
studovaném regionu se jeví podmínka třígenerační stability rodové linie v regionu jako nedostatečná 
(autorka uvádí, že pouze cca 5 mužů se hlásí k hlubší genealogické příslušnosti k tomuto regionu). 
Není zmíněno ani to, jakým způsobem bylo dosaženo výběru nepříbuzných jedinců. Otázkou je proč 
nemohla být zveřejněna příjmení donorů jak je to běžné např. v referovaném projektu Genetika a 
příjmení. Toto by mohlo podpořit další geneticko- genealogické bádání v této oblati. 
 
Ve výsledkové části je použita standardní statistická metoda k porovnání diverzity porovnávaných 
populací. Je samozřejmě otázkou nakolik jsou získané výsledky ovlivněny reprezentativností a také 
velikostí vzorku z regionu Klatovska. Z hlediska testování nepříbuznosti testovaných jedinců chybí 
údaj o tom, zda byly porovnány všechny získané Y haplotypy, aby mohly být odhalené možné 
latentní paternální linie. Vypovídací hodnota statistických testů je správně dokumentována na 
různých výstupech v závislosti na zvolené sestavě  Y STR markerů, což je  okomentováno v diskuzi. 
Tam je možné nalézt i odpovědi na zadané cíle diplomové práce na str. 41, ne však v ucelené formě. 
 
Závěrem lze říci, že předkládaná diplomová práce zpracovává zajímavé téma, využitelné především 
pro oblast populační genetiky. Originální přístup je možné spatřovat ve snaze postihnout genetickou 
variabilitu  na mikroregionální úrovni. Jako rušivý element však působí četné věcné chyby 
v teoretické úvodní části provázené občasným výskytem, nesrozumitelných formulací a také hrubých 
pravopisných chyb. Pro potřeby  genetické genealogie by  bylo nutné doplnit mnoho dalších dat a 
provést hlubší vzorkování dané oblasti.  
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