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   Diplomová práce Dmytra Omelchenka má celkem 72 stran textu včetně tabulek, grafů, 

obrázků a seznamu použité literatury a samostatnou přílohu se seznamem jedinců použitých 

na molekulární analýzy.  

   Myšlenka zadat diplomovou práci s tímto zaměřením vznikla v průběhu našich cest do 

Ázerbájdžánu, kde se nám podařilo v průběhu posledních 5 let shromáždit dostatečně rozsáhlý 

materiál, který zahrnuje lokality prakticky z celého území státu s výjimkou nížinných oblastí, 

kde se studovaný  druh nevyskytuje. Navíc v letošním roce se nám podařilo prozkoumat 

některé doposud nenavštívené lokality, ale tento materiál bude zahrnutý až do připravované 

publikace a do této diplomové práce jej diplomant z časových důvodů nezařadil. Volba na 

studium ryb rodu Alburnoides (ouklejka) padla z toho důvodu, že je to v oblasti Kavkazu a 

Zakavkazí skupina, kde je stále mnoho taxonomických nejasností a bylo odsud v posledních 

letech popsáno několik nových druhů (východní Turecko, severní a východní Írán).  

   Diplomantovi se toto téma líbilo a pustil se se značným úsilím do jeho řešení a práce rychle 

postupovala vpřed. Určitým způsobem do finální fáze zpracování výsledků a dokončování 

celé práce zasáhl diplomantův několikaměsíční pobyt v rámci Erasmu v Norsku. Dostal se 

pak v samém závěru do značné časové tísně, což se jistým způsobem podepsalo i na vlastní 

práci. 

   Autor se v předložené magisterské práci zabývá taxonomickou situací v rodu Alburnoides, 

snaží se popsat fylogenetické vztahy mezi jednotlivými populacemi a interpretovat 

biogeografii ichtyofauny řek tekoucích do Kaspického moře. V práci musel zvládnout řadu 

molekulárně genetických metod. Pro studium genetické variability použil jak mitochondriální, 

tak i jaderné markery a analýzy maximální věrohodnosti (Maximum Likehood), maximální 

parsimonie (Maximum Parsimony) a Bayesovské analýzy k rekonstrukci fylogenetických a 

fylogeografických vztahů. Použil i metodu molekulárních hodin (Molecular Clock) pro odhad 

času divergence mezi jednotlivými liniemi uvnitř rodu Alburnoides a pro následnou 

rekonstrukci biogeografichého scénáře. 

   Získané výsledky jsou velmi zajímavé, originální a dokumentují výraznou genetickou 

variabilitu uvnitř studovaného rodu. Autor ve fylogenetických stromech identifikoval tři dobře 

podpořené linie. Ve dvou řekách na severovýchodě Ázerbájdžánu byl zaznamenán nový, 

dosud nepopsaný druh Alburnoides sp. 5. 

   Práce je celá psána anglicky. Anglický text ale nebyl z časových důvodů korigován, jak 

uvádí i sám autor. Text je poměrně čtivý, autor se snažil být v maximální míře stručný.   

   Závěrem bych chtěl konstatovat, že Dmytro Omelchenko předložil velmi kvalitní 

diplomovou práci, jejíž výsledky po nezbytných úpravách bude možné publikovat v některém 

kvalitním vědeckém časopise. Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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