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Zadaná práce si kladla za cíl zavést do našeho výzkumu, který se dlouhodobě zabývá evoluční a 

populační genetikou na modelu hmyzožravců, moderní metody populační genomiky. Zejména při 

řešení otázek spojených s hybridizací a speciací je takový přístup obzvláště potřebný. S podporou 

grantové agentury UK byl možný přechod od metod klasické genetiky k postupům next generation 

sekvenování. Tato metodika si však nárokuje zcela jiný přístup a neobejde se bez podpory širšího 

týmu s vědomostním přesahem do oborů molekulární biologie a bioinformatiky. Samotná příprava 

knihovny a sekvenování proběhlo v European Molecular Biology Laboratory v Heidelbergu pod 

dohledem zkušených techniků z týmu Dr. Beneše. Již tato fáze nám ukázala náročnost projektu, bylo 

nutné sekvenování opakovat, ale v tomto ohledu byly komplikace, alespoň prozatím, zažehnány. Na 

tomto místě bych chtěla pochválit Mirku za zvládnutí celé řady nových postupů. Vzhledem k o několik 

řádů většímu množství a komplexitě genomických dat oproti klasické genetice jsou potřebné 

bioinformatické postupy velmi náročné a tato část projektu se proto neobešla bez problémů. 

 U našeho modelového druhu jsme v laboratoři zrealizovali metodu RADseq a získali velké množství 

sekvenačních dat pokrývající jeho genom, ze kterých bude možné získat řádově desetitisíce SNP 

markerů. Předběžné výsledky pak naznačují komplikovanější populačně genomickou architekturu na 

zkoumaném území, než bylo předpokládáno na základě klasických markerů. 

Nyní si dovolím krátce zhodnotit práci Mirky. Pokud Mirka pracovala, tak to z mé strany bylo téměř 

bez výhrad, větší problém však pro mne byl Mirku zaktivovat. Zdá se mi, že téma úplně nepřijala za 

své a péče, kterou mu mohla věnovat, měla být vyšší. V důsledku se v diplomové práci nepodařilo 

potenciál dat vytěžit úplně a rukopis je výrazně poznamenán shonem při dokončování. 

Tato studie byla ve výsledku pro celý tým přínosem a hlavně ochutnávkou a příslibem do budoucna. 

Mirka se rozhodla pokračovat v doktorském studiu a dále se podílet na rozvoji této metodiky, proto 

doufejme, že její rozvážný start povede k vytčeným cílům a její urputnost se projeví nejen před 

závěrečnými termíny, ale v průběhu celé práce. 

 

V Roztokách 11. 9. 2015     Mgr. Barbora Černá Bolfíková, PhD. 

 

 


