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Využití genomiky při studiu speciace 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Vypracovať literárnu rešerš o nových generáciach sekvenovania a ich využití pri 
štúdiu speciácie, adaptácie a hybridizácie. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práca je štandardne členená na abstrakt, úvod, jadro, záver a referencie. Samotné 
jadro práce tvoria kapitoly opisujúce technické možnosti NGS prístupov a teoretické 
poznatky o vyššie spomínaných evolučných javoch s príkladovými štúdiami. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Množstvo použitých literárnych zdrojov (vyše 70) je pre bakalársku prácu dostatočné 
až nadpriemerné. Citovanie prác je častokrát až na konci odseku, čo nie je vždy 
adekvátne. V zozname použitej literatúry chýba u každej jednej práce informácia o 
časopise. Pri niektorých referenciách nie sú zrejme uvedení všetci autori, čo 
naznačujú tri bodky pred posledným autorom, viď napr. Baird et al. (2008). 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práca neobsahuje vlastné výsledky. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Úprava textu je dobre zvládnutá, obrazová dokumentácia v práci nebola použitá. 
Jazykovú úroveň českého textu nedokážem relevantne posúdiť. Anglická verzia 
abstraktu je síce pochopiteľná, no pár jazykových úprav by jej prospelo. 
Rovnako preklad niektorých skratiek nie je veľmi vydarený, napr. QTL ako 
"kvantitativní znak loci", alebo DMIs ako "Dobzhansky-Muller nekompatibility". 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Ciele práce boli splnené. Autorka stručne opisuje jednotlivé evolučné otázky a 
podáva prehľad súčasných metód NGS. Prílišná stručnosť vedie miestami k 
nezrozumiteľnosti textu. Celkovo hodnotím prácu pozitívne. 

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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1. Unikátnosť DNA metabarcodingu nie je v tom, že umožňuje identifikovať 
degradovanú DNA, ale že umožňuje simultánnu analýzu množstva organizmov 
vo vzorke. 

2. Autorka opomenula fyletickú speciáciu, pri ktorej sa (aspoň teoreticky) jeden 
druh mení postupne na druhý druh bez štiepenia línií. 

3. V akom kontexte je uvedené "zesílení" selekcie v kapitole 4.2.1? Ide o 
mechanizmus posilnenia prezygotických bariér (reinforcement)? 

4. Parapatrická speciácia je opísaná pomerne vágne. Tento typ speciácie 
neprebieha vďaka génovému toku medzi susediacimi populáciami, ale napriek 
nemu. Rovnako som moc nepochopil vetu "Tento typ speciace nevyužívá 
odlišnou selekci pro lokální adaptaci." 

5. V kapitole 5.1 je uvedená pomerne redukovaná definícia prezygotickej izolácie. 
Tá nezahŕňa len "rozpoznávání druhů", ale aj priestorovú, fenologickú a 
mechanickú (napr. nekompatibilita kopulačných orgánov) izoláciu. 

6. V modeli Dobzanskeho a Mullera by sme mali hovoriť skôr o hromadení 
neškodných mutácií, či vzniku nových alel, nie o hromadení neškodných génov. 

7. V populácii s genotypom Sstt, nemože byť alela S fixovaná, ako je nesprávne 
uvedené v kapitole 5.3. 

8. Tri až štyri tisícky miliónov rokov (s. 10) sú tri až štyri miliardy rokov. 

9. Definícia a vysvetlenie príčin ekologickej speciácie sú pomerne nepresné. Na 
každý druh pôsobia vonkajšie podmienky, ktorým sa prispôsobuje. Dôležitým 
faktorom ekologickej speciácie je vytvorenie reprodukčno-izolačných bariér, 
ktoré ekologická adaptácia spôsobuje. 

10. Myslím si, že adaptácia ako proces nemá žiadnu úlohu (kapitola 6.1). Jedince sa 
na prostredie jednoducho adaptujú. 
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