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 LAKTÁZOVÁ PERZISTENCE U TUAREŽSKÝCH PASTEVC Ů 
 
1. CÍL PRÁCE A OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  (bodové hodnocení na škále od 1do 10): 
 
Cílem práce je analyzovat vzorek populace afrických Tuaregů z hlediska frekvence mutací způsobující 
laktázovou perzistenci a dobu jejich šíření. Autorka svůj cíl splnila a hodnocení vyjadřuje názledující 
přehled: 
 

A– Práce jako celek : 

1 – teoretický úvod (backround) a jeho kvalita    __10___ 
2 – cíl DP jasně definován a rozpracován    __10___ 
3 – vhodnost a kvalita zvolených metod     __9___ 
4 – jasnost interpretace výsledků     __9___ 
5 – kvalita diskuze, smysl pro syntézu, pertinence závěrů   __9___ 

B – Nezávislost studenta a jeho iniciativa :  

6 – kontakt se školitelem      __ oponent nehodnotí ___ 
7 – míra potřeb korekcí rukopisu školitelem (méně je více bodů)  __ oponent nehodnotí ___ 

C – Úprava a kvalita rukopisu : 

8 – kvalita dokumentace a ilustrací     __10___ 
9 – kvalita písemného projevu      __9___ 

D – Vlastní hledání informací  : 

10 – výběr pramenů a přesnost odkazů, citace « z druhé ruky »  __8___ 

     Celkový počet bodů   ____74_____ 
výborně (80 - 70), velmi dobře (69 – 60), dobře (59 – 51), nevyhovující (50 a méně) 

 
2. STRUČNÝ KOMENTÁŘ (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,  

originalita myšlenek apod.): 
 
Diplomová práce Lucie Šmídkové je velmi kvalitní, jak jsem ostatně ohodnotil v předchozí 
tabulce. Poměrné rozsáhlý a pertitentní rozbor problematiky je završen experimemtem, ke 
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kterému vzhledem k technickému charakteru nemám možnost se vyslovit. Kvalitu DP 
ostatně zhodnocuje můj návrh klasifikace 
 
Protože jsem otázky na autoru specifikoval v následujícím paragrafu 3“Otázky a 
připomínky“, dovolím si jen stručný komentář k tématu laktázové peristence jako takové. 
Inspirací k mé úvaze je článek T.Grima v Živě, který píše :“ Hlavní problém ekologie tkví v 
tom, že se řada učebnicových pravd zakládá na jediné studii. Přitom na ničím 
nepodloženém předpokladu jejich správnosti staví desítky až stovky dalších studií.“(Grim, 
2012, Živa 1:36-39). 
Laktázová perzistence jako velmi zajímavý fenomén pro evoluci v období zásadní změny 
subsistence, kterým je neolitizace je velmi intenzivně sledován a i citován i mimo oblast 
genetiky a evoluční antropologie. Vše je přesvědčivé a opírá se o renomované studie, ale 
což když tomu bylo, jak se říká, trochu jinak? Nemůže tomu být stejně jako v příkladu 
ekologie kukaček od Tomáše Grima? Proč taková skepse? V zásadě mne k ní vedou tři 
důvody.  
(a) Od počátku objevu v 70.tých letech minulého století, nabízené vysvětlení je stále 
v úrovni hypotéz, které se množí a DP je správně přibližuje, ale příčina vzniku mutací není 
dosud vysvětlena. Jediná publikace, která zpochybňuje toleranci laktozy v dospělosti jako 
evoluční výhodu (Brines, 2004, Pediatrics, 114:1372) není nikdy citována s výjimkou tří 
činsky psaných publikací.  
(b) Konstatovaná reprodukční výhoda nebyla nikdy podrobně zkoumána a dnešní klinické 
údaje ukazují, že jedinci, kteří netráví mléčný cukr v dospělosti nemají nikterak narušenu 
reprodukci v rovině od produkce gamet až k schopnosti otěhotnět a donosit plod u žen. 
Proč by tedy reprodukční zdatnost jedinců bez LP měla být jiná dnes než v minulosti? 
(c) Problematika vzniku mutací pitím mléka nezohledňuje kvantifikaci produkce mléka 
neolitických krav ani množství mléka vzhledem k počtu obyvatel, kteří jej mohli 
konzumovat (poměr počtu krav a velikosti jejich lidské skupiny). Nechám zcela stranou 
skutečnost, že mléko nelze dlouhodobě konzervovat v podmínkách prehistorické 
společnosti, protože rychle je transformováno mikroorganizmy, které zkonzumují většinu 
laktozy. Je tomu zřejmě proto, že většina autorů nezná produkci mléka a kupuje ho 
v supermarketu. 
Profesor F. Vyskočil z naší fakulty nedávno napsal (LN, 26.6.2015), že „Každý znak či 
vlastnost, která se při změně prostředí prokáže jako životospásná, už musí být skrytě 
přítomna v genomu toho jedince, který změnu přežije a má potomky. Buď vlastnost vznikla 
(nebo mohla i zmizet) jako momentální náhodná mutace při buněčném dělení, nebo byla 
zděděná již existující, ale zatím nevyjevená alela (varianta genu)“. Nemůže toto platit i 
v případě mutací LP, kterých je celá řada? Jen obtížně si dokáži představit jejich 
konvergentní vznik, stejně jako šíření vlivem migrací a výskyt stejné mutace v různých 
koncích světa.  
 
 
 
3 OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOB Ě 
 
 

- Co mi můžete řící k mému provokativnímu komentáři v předchozím bodě 2 ? 
 

- Nemůže být pastevectví důsledkem nikoliv příčinou existence LP, jakési mutace, 
která zde byla „spící“ a projevila se až tehdy, kdy lidé mléko konzumovali? 
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- Rád bych věděl, zda jsou jednotlivé programy pro výpočet např. haplotypového 
pozadí validovány, resp. zda v nich nemůže být chyba? Lze vypočíst danou 
charakteristiku i bez programu? Jestliže ano, jak dlouho by to trvalo? 
 

- V DP je uváděna generační doba 25 let. Neodpovídá tento údaj spíše dnešním 
populacím industriální společnosti, který odráží nuptialitu, resp. věk matky v době 
prvního porodu? Ta se sice zvýšila od 80let minulého století z 25 na více než 30 let, 
ale po dlouhou dobu lidské existence byla evidentně nižší. Snížili-li bychom 
generační dobu třeba na 20 let, jak by se to promítlo do odhadů vzniku a šíření 
jednotlivých mutací LP?  
 

 
4. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):  
 
navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ 
 

V Praze,  22.května 2016     Jaroslav Brůžek 

 

 

 

 


