
Abstrakt 

Hybridní zóny poskytují cennou příležitost ke studiu procesu speciace v reálném čase.  

Dochází zde k porušení genovych interakcí a následnému vzniku reprodukční izolace 

v důsledku kontaktu předem netestovanych kombinací genů pocházejících z divergujících 

populací. Dva druhy myší (Mus musculus musculus/Mus musculus domesticus) tvoří napříč 

střední Evropou úzkou zónu sekundárního kontaktu, která, jak se předpokládá, je udržována 

prostřednictvím rovnováhy mezi selekcí hybridů se sníženym fitness a disperzí jedinců. 

V průběhu mého PhD studia jsem spolu s mymi kolegy používal set asi 1400 SNP markerů 

ke studiu celogenomové introgrese napříč dvěma/třema transekty v hybridní zóně myši 

domácí. Naším cílem bylo identifikovat genomové oblasti obsahujících geny potenciálně 

způsobující reprodukční izolaci mezi dvěma poddruhy myši domácí, charakterizovat jejich 

rozložení v myším genomu a charakterizovat vlastnosti genomu typické pro tyto regiony. Náš 

vyzkum potvrdil na celogenomové škále vyznamnost chromozomu X při evoluci reprodukční 

izolace. Tento chromozom vykazoval introgresi odpovídající silné negativní epistázy a tato 

introgrese byla konzistentní mezi oběma studovanymi transekty, což poukazuje na společny 

geneticky základ reprodukční izolace mezi rozdílnymi oběma transekty. Na rozdíl od 

chromozomu X vykazovaly autozomy mnohem menší podíl markerů s negativní epistází a 

pouze maly překryv mezi transekty. V proximální části chromozomu 11 jsme se zameřili na 

oblast vykazující negativní epistázy v obou studovanych transektech, kde jsme identifikovali 

gen 1700093K21Rik jako kandidátní speciační gen. Dále jsme znovu analyzovali data ve 

třech transektech ve snaze identifikovat genomické oblasti s vysokou a nízkou introgresí a 

charakterizovat genomické vlastnosti asociované s těmito oblastmi. Cílem bylo objasnit  

vyznam různych evolučních procesů v evoluci reprodukční izolace u myši domácí. Oblasti 

s nízkou introgresí vykazovaly vyšší genomovou diferenciaci a nízkou míru rekombinace. 

Tyto oblasti také obsahovaly s větší pravděpodobností geny hrající roli uvnitř buňky. Oblasti 

s vysokou mírou introgrese vykazovaly naopak nižší míru genomové diferenciace a vyšší 

míru rekombinace a také vyšší prevalenci genů plnící úlohu na buněčné periferii. Na základě 

našich vysledků se domníváme, že funkční organizace genomu by mohla byt důležitym 

činitelem při druhové divergenci a při evoluci reprodukční izolace. 


