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Práce se zabývá objasněním příbuzenských  vztahů mezi starobylými a moderními plemeny 

kura domácího a v rámci vybraných kategorií znaků  určením míry sdílení alel mezi plemeny. 

Proto byl  vybrán  poměrně velký soubor jedinců v Evropě chovaných plemen drůbeže a za 

neutrální markery byly zvoleny mtDNA a 19 mikrosatelitových lokusů. Imunitními geny byly 

logicky zvoleny  Toll-like receptory TLR 3, TLR4, TLR5, TLR7. V práci byly celkem  4  dílčí cíle, 

zmapování  původu moderních plemen mezi starobylými plemeny, identifikace  

geografického původu vybraných plemen kura domácího (na základě analýzy kontrolní 

oblasti mtDNA), porovnání míry neutrální a funkční variability mezi plemeny s mírou 

variability uvnitř plemen samotných a srovnání míry sdíleného polymorfismu (genového toku 

/ ancestrálního polymorfismu) na neutrálních znacích a imunitních genech. 

Téma předložené disertační práce  je aktuální, výzkumně velmi zajímavé a týká se  genetické 

variability kura domácího.  Jedná se v podstatě o objasnění příbuznosti a genovém toku  

plemen drůbeže, které se vyskytují ve střední Evropě.  

 

Literární přehled, který je aktuální a s více než 80 citacemi jen deklaruje, že je o danou 

problematiku poměrně velký zájem vědecké obce a je dobře začleněn v kapitole Úvod.  

Literární přehled je zpracován přehledně a logicky celkem ve 3 částech a k této části práce 

nemám připomínky.  Autorka správně uvádí výsledky snahy skupiny vytvořené kolem Tixier-

Boichard, která jako první provedla v rámci celoevropského grantu příbuznost evropských 

plemen drůbeže. Literární přehled byl velmi dobře zpracován. 

Samotné cíle práce jsou jasné  a vycházejí ze správně formulovaných hypotéz.  

 

Materiál a metodika, zde považuji za dostatečně velkou vybranou skupinu  33 plemen 

drůbeže, která obsahoval celkem 272 jedinců.   Vysoce hodnotím snahu diplomantky  vybrat 

minimálně 6 jedinců od 3 chovatelů. Vysoce hodnotím získání 171 vzorků tkáně, 78 vzorků 



krve a 23 vzorků peří a je jasné, že splnit tento úkol nebylo snadné - né každý majitel si nechá 

odebrat vzorky od chovaných ptáků!  K získání a zpracování materiálu a jeho  přípravy pro  

analýzy popsané v práci nemám výhrady, izolace probíhaly kitem podle protokolu. Pro 

analýzu 19 mikrosatelitových lokusů byly správně vybrány jejich sekvence a primery  pro 

PCR. V programu geneMarker  bylo správně pracováno odděleně  s jednotlivými multiplexy.   

Pro odvození populační struktury byl velmi vhodně  použit program Structure,  pro analýzu 

byl použit  admixture model.  Splitstree byl výchozím programem pro vizualizaci vzájemné 

podobnosti plemen a pro vstupní soubor pro tento program byla správně použity genetické 

distance získané programem Genalex. V práci byl takto reálně pomocí stromu znázorněna  

příbuznost starobylých a moderních plemen. Pro  kontrolu získaných dat ze sekvenování byl 

správně použit program Bioedit . Považuji za správné zařazení datasetu 25 zájmových 

plemen pro analýzu 4 Toll-like receptorů pro  odhalení přítomné nukleotidové varianty a 

alelické variability. Pro dosažení všech plánovaných cílů lze celkově konstatovat, že byly 

zvoleny správné a hlavně aktuální  metody , techniky a programy pro analýzy.   

 

Výsledky (variabilita plemen detekovaná na základě analýzy mikrosatelitů a  TLR, zmapování 

rámce původu moderních plemen mezi starobylými plemeny, identifikace možného 

geografického původu vybraných starobylých a moderních plemen kura domácího na základě 

analýzy kontrolního regionu mtDNA, srovnání míry neutrální a funkční variability mezi 

plemeny  a  srovnání míry sdíleného polymorfismu na neutrálních znacích a imunitních 

genech) jsou vhodně, přehledně a  srozumitelně a logicky zpracovány do tabulek a grafů a 

potřebně okomentované. Jejich precizní realizace prezentace  svědčí o vědecké erudovanosti 

autora. Pro samotnou autorku je velmi důležité, že v práci  dosáhla velmi cenných reálných 

výsledků :  

*bylo potvrzeno, že zvolená plemena  lze na základě mikrosatelitových markerů rozlišit při 

potvrzení hypotézy , že míra sdílení alel pomůže odhalit příbuznost moderních plemen se 

starobylými plemeny.  

** že většina moderních plemen (Australka, Barneveldka, Barneveldka zdrobnělá, Holokrčka 

zdrobnělá, Maranska, Plymutka, Sebritka, Velsumka a Wyandotka) nejblíže klastrovala ke 

starobylému plemeni Brahmánka.  

*** autorce se podařilo a popsat vztahy mezi jednotlivými plemeny a tak potvrdit dříve 

genetickou analýzou nepodložené informace.  



**** že všechna studovaná plemena náležela ke čtyřem mitochondriálním haplotypovým 

rodinám, z nichž nejběžnější byla rodina E1.  

***** že Asijská plemena oplývala oproti evropským plemenům vyšší mírou variability. 

Tento výsledek byl srovnatelný jak na základě analýzy mikrosatelitů, tak na základě analýzy 

TLR.  

******  autorka zjistila, že ze získaných dat nelze  podpořit hypotézu, že jsou moderní 

plemena uniformnější.  

K prezentaci výsledků nemám závažnějších připomínek. Překladatelka diplomové práce 

splnila cíle této práce v plném rozsahu. 

 

Diskuze je velmi dobře napsána.  Autorka dosažené výsledky práce vhodným způsobem 

konfrontuje s dostupnými vědeckými poznatky a vyvozuje závěry, ze kterých je patrná 

vědecká vyspělost autorky. V závěru je celá práce vyčerpávajícím a přehledným způsobem 

shrnuta.  Se závěry diplomové práce souhlasím.  

K formální stránce nemám větších připomínek drobné nedostatky pro mne nesnížily 

vědeckou úroveň práce.   

 

K autorce mám následující  dotaz a námět k vědecké diskuzi: 

Do jaké míry jsou vybrané a testované satelitní sekvence unikátní pro drůbež, respektive  zda 

by se dal vyvinutý systém či jeho část využít i k sledování jiných druhů ptáků případně 

pochopení příbuzenských vazeb kurovitých na další druhy. 

  
 Závěr: 
Diplomová práce    Bc. Lucie Buchtové je výborné úrovně a přínosem v dané problematice. 

Práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce. Práci hodnotím jako výbornou. 

Některé nové poznatky které tato diplomová práce přinesla doporučuji publikovat.    

  
 

V Pohoří-Chotouni dne 30. srpen  2016  Ing.Pavel Trefil, DrSc. 
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