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Pracoviště: Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze 

 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY:  

Cíle práce definuje autorka na straně 42. Kromě teoretického zpracování informací o Y 

chromosomu, to jsou především 4 výzkumné otázky zaměřené na vesnickou populaci 

v oblasti Klatovska, a její vztah k okolním populacím z hlediska variability Y 

chromosomálních polymorfismů. 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Práce má klasické dělení na teoretickou a praktickou/výzkumnou část. Teoretická část se 

zabývá stavbou Y chromosomu, typy polymorfismů, které se zde nachází a jejich významem 

a použitím. Popisuje obecné rozšíření haploskupin ve světové populaci, ale trochu mě tam 

chybí detailní popis Y chromosomální genetické variability české populace, a celého 

středoevropského prostoru. Dalším drobným prohřeškem je, že autorka v úvodu práce 

popisuje již své výsledky, a tím úvod téměř zaměňuje za abstrakt. Důležitá je kapitola 2.15, 

popis historie okresu Klatovy, kde se dozvídáme o počátku osídlení a populačních změnách 

v tomto regionu. Ty se pak přímo projevují v genetické variabilitě zkoumané populace. 

V praktické části autorka presentuje výsledky svého praktického výzkumu. Sesbírala 53 

genetických vzorků od donorů z oblasti Klatovska, a díky laskavé spolupráci KÚP, stanovila 

jejich Y chromosomální variabilitu a vztah k okolním populacím z Plzeňska, jižních Čech, 

Bavorska a horního Rakouska. Autorka sbírala také nějaké informace týkající se genealogie 

donorů, a alespoň u části vzorků presentuje nejčastější příjmení a jejich výskyt v ČR dle 

aplikace www.kdejsme.cz. 

Hlavní analýza genetické variability vzorků se skládá z výpočtu párových genetických 

vzdáleností (Fst, Rst) mezi dvojicemi populací (dle aplikace na yhrg.org). Autorka rovněž 

presentuje grafy MDS testů u vybraných populační srovnání. Autorka by měla blíže rozebrat 

tyto metody v teoretické části práce nebo v metodologické kapitole před jejich použitím. 

Potom by interpretace výsledků v kapitole Diskuze byla přesnější. Část z interpretovaných 

výsledků je totiž ovlivněno právě zvolenými metodami, a vysvětlení se nedá shrnout pod 

zjednodušující „na populaci mají tedy větší vliv mutace a menší vliv genetický drift“. Velký 

vliv má rovněž malá velikost testovaného souboru. Každopádně autorka se své výsledky snaží 

interpretovat, porovnávat s publikovanými daty, což je dobře. Více by se to chtělo ale 

soustředit na výsledky analýzy přesně stanovených haplotypů než „odhadnutých“ 

haploskupin. Závěr práce je krátký a poměrně kulantně napsaný, takže s ním mohu jen 

souhlasit. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

Je v pořádku, až na poměrně velká množství překlepů a některé gramatické chyby. 

Pochválit autorku mohu za velké prostudované množství cizojazyčné literatury. Práce 

obsahuje všechny povinné přílohy a součásti. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

http://www.kdejsme.cz/
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Veronika Doležalová si pro svoji diplomovou práci zvolila zajímavé téma, které využívá 

moderní metody molekulární antropologie a vyžaduje sběr biologického materiálu od 

dobrovolných dárců. Díky tomu je i interpretace výsledků takového výzkumu poměrně 

komplikovaná – závislá jak na složitých metodách, tak na samplingu, který nejsme schopni na 

100 % kontrolovat. I přes tyto komplikace se zhostila svého výzkumného projektu 

s úspěchem. Díky prodloužení studia také měla (téměř) dostatek času na sběr a zpracování 

vzorků. S vedoucím diplomové práce konzultovala všechny kroky výzkumu a přípravy své 

diplomové práce. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

1) Kapitola 2.3, chybí mi důležitý faktor – efektivní velikost populace (Ne). Jaké Ne má Y 

chromosom ve srovnání s mtDNA a autosomálními lokusy? Zkuste rovněž blíže vysvětlit, 

proč není možná rekombinace u NRY. 

2) Jak mohla velikost výzkumného souboru ovlivnit výsledky analýzy Y chromosomálních 

haplotypů a haploskupin? 

 

 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Datum: 10. 1. 2015                                                             Podpis: Edvard Ehler 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


