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Jako každá mince, také práce studentky M. Loudové má dvě tváře. Má-li býti Diplomová práce rozsáhlejším 

dílem, pak útlostí této práce by se další studenti inspirovat neměli. Na druhou stranu metodicky je práce jistě 

obrovským přínosem pro celou výzkumnou skupinu, potažmo katedru.  

V duchu první strany mince zahrnuje kapitola Úvod část věnující se shrnutí stavu poznání o rodu 

Erinaceus v Evropě a druhou pojednávající o historii metody RADSeq. Netvrdím, že obě kapitoly nezahrnují 

klíčové zásadní práce a poznatky, akorát sotvaže se jako čtenář konečně do textu začtu, v ten moment kapitoly 

skončí. Obecný cíl práce je uveden na počátku obou kapitol, postrádám však formulaci jediné vědecké 

otázky/hypotézy.  

Kapitoly Materiál a metodika a Výsledky chválím. Přestože měla autorka k dispozici již víceméně zaběhlé 

metodické protokoly (rozuměj RadSeq běžel ve stejné laboratoři jednou na rybách), oponent z vlastní zkušenosti 

zdůrazňuje, že cesta od sebraného přejetého ježka po fylogenetický strom a Structure analýzu s využitím RAD 

sekvenování je dlouhá. A zde než býti knihomolem, je mnohem cennější hodnotné zavedení této metody do 

studovaného modelu. Příprava genomické knihovny a analytické zpracování SNPs je o pracovně řád náročnější 

než nechat běžet mikrosatelitový pcr multiplex a prohnat jej programem GeneMapper, zejména je-li tak činěno 

na pracovišti vůbec poprvé.  

Diskuse je strohá, šitá horkou jehlou a je spíše úvodem do diskuse. Zde je vidět nedostatek času autorky 

vzhledem k termínu odevzdání Diplomové práce.  Dovolím si zde položit autorce následující dotazy:  

1. Na straně 33 autorka uvádí, že hybridní jedinec má v SNPs podobné zastoupení jako druh E. 

europaeus, avšak ve fylogenetickém stromě na straně 35 klastruje domnělý hybrid s E. roumanicus. 

Ačkoli pochopitelně pozice globálně anotovaných SNPs nemusí korelovat s homologií alelické 

variability, přesto se dovolím zeptat, jak si tento zdánlivý rozpor v datech autorka vysvětluje?  

2. Determinace jedinců pomocí klasických markerů poskytla zásadně odlišný vhled na genetické složení 

jedinců oproti výsledkům RAD sekvenování. Z dříve jednoznačně určených jedinců se staly genetické 

mozaiky. Jaký je názor autorky s odstupem času na tento vzor? Je možné, že dříve domnělé druhově 

specifické alely v mikrosatelitových lokusech druhově specifické nejsou? Je vzor ve SNPs důkazem 

tzv. „incomplete lineage sorting“ v populacích či následek sekundárních hybridizací? Anebo prozatím 

spíše metodický artefakt? 
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Závěrem: měla-li práce obsahovat kapitolu shrnutí, v práci se nenachází. Srozumitelností je text 

pěkný a čtivý, několik pravopisných chyb je vcelku v každé práci. Přiznám se, že se mi však nelíbila 

nepřehlednost některých stránek, kdy obrázky zasahují do okrajů stránek a tudíž do vazby, či se 

první obrázek Structure analýzy nalézá na str. 35, zatímco druhý a třetí spolu s legendou až na 

stránce následující, neboli otoč si list, chceš-li vědět více. 

Obecně však práce přinesla zásadně nový vhled do genetické struktury ježků, byť týmu nyní na 

počátku přinesly výsledky jistě více starostí než radosti. Zejména pokud bude tým nucen opustit 

zaběhlé klasické druhově-specifické markery. Zavedení metody Rad sekvenování do výzkumu 

genetické struktury ježků rodu Erinaceus se autorce plně podařilo a budoucnost ukáže, zda více věřit 

těmto markerům než klasickým.  

 

 

V Liběchově 11.9. 2015 
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