
Posudek oponenta na diplomovou práci Kateřiny Kuldanové: Srovnání evolučních 

rychlostí gonozomálních a autozomálních genů u plazů 

 

Diplomová práce Kateřiny Kuldanové se zabývá testováním jevu známého jako efekt 

rychlejšího chromosomu X a Z („faster X/Z effect“, pro zjednodušení dále uvádím jen efekt 

rychlejšího X/Z) u plazů. Práce má standardní členění a celkem čítá 66 stran bez přílohy. 

V úvodu se autorka zabývá teorií efektu rychlejšího X/Z, a v metodách a výsledcích se 

pokouší o testování tohoto efektu u vybraných druhů plazů, přičemž se nespoléhá pouze na 

zavedené metody, ale pokusila se vyvinout i metodu vlastní.  

Z formálního hlediska je práce zcela v pořádku. Obsahuje naprosté minimum překlepů a 

gramatických chyb. Text je psaný jasně a srozumitelně. Je vidět, že autorka problematice 

dobře rozumí, dokáže o výsledcích kriticky přemýšlet a vyvíjet vlastní postupy, kde má pocit, 

že zavedené metody selhávají. K práci mám nicméně několik zásadnějších připomínek.  

(1) V úvodu, který se týká zejména efektu rychlejšího X/Z, není zcela jasně definované, co 

autorka míní pod pojmem efekt rychlejšího X/Z, z čehož myslím pramení i určité problémy 

týkající se výsledků a jejich interpretace. V současné odborné literatuře se myslím celkem 

jasně za efekt rychlejšího X/Z považuje skutečnost, že na chromosomech X/Z dochází k 

rychlejší fixaci nesynonymních (dN) mutací, což se projevuje vyšším poměrem dN/dS. To 

ostatně autorka sama píše v kapitole 3.1.2. Efekt rychlejšího X/Z může mít dvě příčiny (i) 

rychlejší fixaci recesivních výhodných mutací na hemizygotním chromosomu X/Z, a (ii) 

rychlejší fixaci mírně škodlivých mutací na X/Z kvůli jejich snížené efektivní velikosti 

populace. Autorka v textu nejdříve definuje efekt rychlejšího X/Z ve smyslu rychlejší fixace 

nesynonymních výhodných mutací na hemizygotních chromosomech X/Z. Později v úvodu 

přiznává, že by mohl být způsoben i intenzivnějším genetickým driftem na X/Z – to je v 

pořádku, i když osobně by mi přišlo přehlednější rovnou od začátku říci, že efekt rychlejšího 

X/Z (ve smyslu vyššího poměru dN/dS) může mít dvě příčiny, než zpočátku tento jev 

definovat jedním způsobem a potom říci, že je to vlastně jev širší. Ale to je celkem drobnost. 

Větší problém jsem měla s tím, že autorka za efekt rychlejšího X/Z v úvodu začala považovat 

i jev, kdy na chromosomu X/Z dochází k rychlejší evoluci, aniž by došlo ke změně poměru 

dN/dS (k tomu může dojít například vlivem vyšší mutační rychlosti na pohlavních 

chromosomech). Pokud vím, tento jev se v odborné literatuře za efekt rychlejšího X/Z běžně 

nepovažuje, a osobně musím přiznat, že to jak se v průběhu úvodu měnila definice efektu 

rychlejšího X/Z mi přišlo trochu matoucí.  

(2) Co se týče výsledků, tam mi přišlo překvapivé, že se autorka vůbec nesnažila testovat 

efekt rychlejšího Z u plazů tradičně pomocí poměru dN/dS, ale pouze podle celkového počtu 

substitucí. Jak autorka sama píše v úvodu, zvýšený celkový počet substitucí může být 

způsoben nejen silnější pozitivní selekcí či genetickým driftem na chromosomu Z (které 

zároveň zvýší poměr dN/dS), ale také rychlejší mutační rychlostí na chromosomu Z (která 

neovlivní dN/dS). Právě spočítání poměru dN/dS by tedy autorce prozradilo mnohem více o 

příčinách rychlejší evoluce na chromosomu Z.  

K práci mám dále následující otázky a drobné připomínky:  

1. Oceňuji autorčinu snahu vytvořit novou metodu (CREC). Nicméně, chtěla jsem se 

zeptat, zda autorka slyšela o liniově specifických testech selekce zahrnujících i 



poměry dN/dS (v těchto testech se také používá pro srovnání více druhů a umožňují 

testovat, v které linii došlo ke zvýšení dN/dS). Jejich zmínění a případné srovnání 

s novou metodou mi v práci chybělo.  

 

2. Ve výsledcích autorka prováděla mnoho nezávislých testů (viz Tabulka 13,14; Grafy 

1-11), neměla by se zde použít korekce pro mnohonásobná porovnávání (např. 

Bonferroniho korekce)? 

 

3. Autorka v práci uvádí jeden možný postup, jak odlišit zda faster X/Z efekt (ve smyslu 

zvýšeného poměru dN/dS) je způsoben selekcí anebo genetickým driftem. Tento 

postup je založen na zkoumání dN/dS u genů s různými expresními profily. Přišla by 

autorka na jiný postup, ve kterém není třeba znát expresní profily?  

 

4. V metodách, v kapitole 4.1.2. by mělo být více informací o použitých sekvencích – 

autorka uvádí jen, že jako zdrojová data použila transkriptom samice T. sexlineatus. Z 

jaké tkáně byl transkriptom? Jaká byla kvalita sekvencí – filtrovala autorka použité 

sekvence na minimální pokrytí či phred quality score? 

 

5. Použití substitučních modelů je v práci ne úplně dobře ospravedlněno. Věděla by 

autorka, jak se běžně zjišťuje, zda a jaký substituční model se má použít? 

 

6. Ve výsledcích včetně tabulek (13,14) a grafů (1,2) autorka často operuje s proměnnou 

„počet variabilních míst na celkový počet nukleotidů“ – myšleno ve smyslu počet 

substitucí mezi sekvencemi ze dvou různých druhů. Tato proměnná má ve skutečnosti 

v populační genetice a fylogenetice standardní zavedené označení. Jaké?  

 

I přes výše uvedenou kritiku (která doufám autorce pomůže lépe se zorientovat v teorii i 

metodách používaných pro testování efektu rychlejšího X/Z) považuji práci za zdařilou a 

doporučuju ji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 6.9.2017      RNDr. Radka Reifová, Ph.D. 

         

 


