
Oponentský posudek na diplomovou práci Jakuba Vitáčka „ŠÍŘENÍ KUDLANKY 

NÁBOŽNÉ (MANTIS RELIGIOSA) V EVROPĚ“ 

 

Diplomová práce (DP) Jakuba Vitáčka se zabývá problematikou současného šíření kudlanky 

nábožné severním směrem v kontextu fylogeografie druhu a za využití metod fylogenetiky, 

populační genetiky a modelování rozšíření druhů. Myslím, že jsem pochopil, oč v práci jde, ale 

je škoda, že konkrétní cíle práce na str. 10 jsou popsány jako sled metodických kroků a ne jako 

evolučně-biologické otázky, které si práce ve skutečnosti klade za cíl zodpovědět. 

Literární přehled v úvodní části je psán čtivě, obsahuje dle mého soudu důležité informace 

tak, aby byl čtenář zasvěcen do problematiky jak biologie kudlanky nábožné, problematiky 

rozšiřování areálů teplomilných druhů, tak fylogeografie západního Palearktu obecně.  

Metodicky je práce poměrně ambiciózní. A sice obsahuje (i) zpracování tří mitochondriálních 

genů stovek jedinců jako základní genetický marker pro studium fylogeografie druhu (nutno 

ale podotknout, že DP navazuje na dřívější diplomovou práci již z roku 2012); (ii) optimalizace 

protokolů a vybrání mikrosatelitových lokusů pro populačně-genetické analýzy; (iii) 

modelování rozšíření druhu, tedy práce s GIS softwarem a související analýzy. Jsem 

přesvědčen, že s těmito multidisciplinárními přístupy se výsledky práce podaří publikovat 

v některém z prestižních časopisů a takový článek by mohl být i slušnou základní studií práce 

dizertační. Na druhou stranu diplomové práci tato metodická ambicióznost poněkud škodí. Je 

vcelku pochopitelné, že takto široký záběr je asi nad možnosti magisterského studenta veškeré 

metodiky důkladně nastudovat a aplikovat. V zásadě si myslím, že každý z těchto tří 

metodických přístupů, když by byl detailně zpracován, by mohl vystačit na samostatnou DP. 

Sice vysoce cením snahu studenta zvládnout všechny analýzy a mít tak práci co 

nejkomplexnější, ale na druhou stranu se mi zdá, že detaily některých analýz student možná 

úplně nepochopil, nebo je přinejmenším nedostatečně vysvětlil. Jako oponent bych měl 

upozornit na možné či reálné metodické nedostatky. Jak známo, alternativních metodických 

postupů je obvykle více a těžko se stanovuje ten nejlepší, ale aspoň namátkou zmíním několik 

záležitostí k zamyšlení či doladění (zde asi při čtení posudku raději přeskočit): 

Například nepovažuji za nutné dělat analýzy kombinace dvojic konkatenovaných markerů. 

Všechny tři sekvenované geny jsou součástí kruhové molekuly mitochondriální DNA a tedy 

genetického markeru s jednotnou evoluční historií. Zhodnotit geny zvlášť (pro odhalení 

případných kontaminací a zabránění vzniku chimérických sekvencí v konkatenovaném 

datasetu) a pak všechny konkatenované stačí. Obecně bych spíše doporučil sekvenovat třeba 

jen jeden delší mitochondriální fragment a zbylou finanční a pracovní kapacitu alokovat do 

jaderných markerů. Dále by bylo například vhodné testovat v rámci substitučního modelu také 

pozice kodónů, což zřejmě nebylo učiněno. Obecně v práci chybí detailnější informace o 

nastavení fylogenetických analýz, např. u Bayesovské analýzy se vůbec nedočteme, jak bylo 

naloženo s particemi či jaká byla hodnota burn-in. Moc nechápu, proč genetické distance byly 

počítány s K2P modelem, když v práci se píše, že jako nejlepší byl vybrán model GTR. 

Doporučují buď uncorrected distance anebo distance dle nejlepšího substitučního modelu. A 

sice pro jednotlivé geny zvlášť. U analýzy mismatch distribution není uvedeno, zda grafy ukazují 



pozorované či očekávané hodnoty – obvykle se zobrazuje obojí. U prvního grafu 

(středoevropské linie) se mi zdá, že se do datasetu asi vmíchal jeden či několik málo vzorků 

z jiné populační skupiny. Analýzu SAMOVA by bylo možná vhodnější aplikovat zvlášť na 

jednotlivé hlavní linie, ne na celý dataset tří divergentních linií. Dále jsem například nenašel, 

pokud jsem nepřehlédl, jak byla testována korelace mezi bioklimatickými proměnnými.  

…a tak bych mohl pokračovat, ale nechám to recenzentům finálního článku, který jistě časem 

vznikne. 

Na druhou stranu vyloženě chybné aplikace či analýzy, které by namířily výsledky chybným 

směrem, jsem v práci neodhalil. A to je podstatné. Myslím si však, že by analýzám i finální 

práci prospěl ještě nějaký čas k dolaďování. 

 

Z formálního hlediska (možno při čtení přeskočit) je práce vcelku v pořádku, na čtivosti však 

ubírají odkazy na tabulky a obrázky které nejsou skloňovány, nýbrž zmiňovány v 1. pádu jako 

např. „jak je ukázáno v Obrázek 1“. Doporučuji nečíslovat titulní stránku. Chybí vysvětlení 

některých zkratek, např. často používaný název/zkratka MaxEnt. Kapitola výsledků 4.1.1 by 

byla vhodnější v metodice. Citace a reference se zdají být v pořádku, jen mě zaujalo, že jedna 

práce školitele je označena jako sekundární citace. To bych u práce vlastního školitele nečekal.  

 

Abych přistoupil k vlastním výsledkům a dotazům. Jako VÝZNAMNÝ nedostatek u 

fylogeografické studie považuji absenci mapy s vynesením distribuce hlavních linií. To 

významně komplikuje orientaci ve výsledcích. Podobně fylogenetické stromy jsou zobrazeny 

pouze ve formě detailní se všemi vzorky, což ale při množství vzorků také ubírá na přehlednosti 

a čtivosti stromu. Vhodný by byl možná strom založený jen na unikátních haplotypech. Rovněž 

dlouhé tabulky obsahující seznam lokalit a výsledků nejsou moc nápomocné. Bylo by vhodnější 

data seřadit nějak logicky geograficky a ne dle přírůstkových čísel soukromé databáze vzorků, 

která nic neříká. Přivítal bych přítomnost schématického stromu, který by přehledně zobrazil 

hlavní výsledky ve formě hlavních geografických jednotek. Naštěstí byl takový strom 

publikovaný studentem a jeho školitelem v článku v posledním čísle Živy, takže v kombinaci 

s tímto článkem v ruce jsem byl schopen se zorientovat. Prospělo by také grafické znázornění 

celého areálu druhu. Dále chybí mapa vstupních distribučních dat pro modelování rozšíření 

druhu. Naopak uvedená obecná mapa vzorkování (obr. 3.1) bez zobrazení výsledků není zase 

tak zajímavá, byť podkladová vrstva je moc pěkná.  

Co se výsledků včetně laboratorních aplikací týče, zajímalo by mě:  

1) Jak si vysvětlujete, že jste finálně získali jen tak nízký počet – čtyři – použitelných 

mikrosatelitových lokusů z původních 97 nadesignovaných lokusů? 

 

2) Odfiltrovali jste nějak možná chybná distribuční data z databáze GBIF? Dle mých 

zkušeností tato databáze často obsahuje chyby. A dle čeho jste se rozhodli použít 

nakonec zvolené paleoklimatické modely (CCSM4, MIROC-ESM)? K dispozici je jich 

více… 



3)	 Překvapilo mě , že vzorky z Gruzie spadaj í vedle východoevropské linie také do linie 

st ředoe vrop ské. Nemůže se jednat o chybu? Pokud to tak opravdu je, jak daný 

fylogeografick ý vzor v y sv ětlujete ? Podobně mně p řijde zajímavá situace se Sicílií 

prosím o krátký komentář i zde . 

4)	 Zdánlivě nízká haplotypová diverzita v Řecku je zjevně artefakt. Má smysl sekvenovat 

mtDNA jedinců ze stejné oothéky? A nemůže být problém jedné oothéky v y s v ětlením 

i u žehuň ské populace, která v mikro satelitových datech v yt váří samostatnou skupinu? 
Můžete v y s větlit , pro č daný vzor vysvět l uj ete partenogenetickým vznikem populace? 

Cožje mimochodem velmi zajím avé. 

Závěrem 

P ředložená OP je nabit á daty a anal ýzami, které ale ne vždy jsou ide álně prezentované . Z práce 

však cítím nadšení studenta, což považuj i za zásadní. Toto je dále podtrženo existencí čl ánku 

v Ž i vě . Možná by však bývalo vhod nějš í se nejprve více v ěnovat OP a až po ú sp ě šné obhajobě 

článku pro Živu. 

Suma sumárum, práce splňuje a v jistých ohledech i převyšuje požadavky pro OP a proto ji 

doporučuji k obh ajob ě. Věřím pak vexcelentní prezentaci studenta, která napraví ji stou 

"nedo laděnost" OP. 

Ve Studenci, 24.5 .2016	 RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D. 
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