
Posudek školitele na magisterskou diplomovou práci Ondřeje Nekoly „Simulace dějů predikovaných 

teorií zamrzlé plasticity“ 

Předmětem uvedené diplomové práce bylo modelování procesů souvisejících s evolucí pohlavně se 

rozmnožujících organismů v čtyřrozměrném ekofenotypovém prostoru. Hlavním cílem bylo zjistit, 

jaký vliv má genetická architektura příslušných znaků na průběh evoluce, konkrétně, jakým způsobem 

ovlivní charakter evoluční odpovědi na selekční tlak přítomnost a množství pleiotropních alel (tedy 

alel ovlivňujících v různé míře expresi většího počtu znaků) a tzv. negativně dominantních alel (tedy 

alel ovlivňujícím daný znak opačně v homozygotním a v heterozygotním stavu). Z teorie zamrzlé 

plasticity vyplývá, že přítomnost těchto dvou typů alel by měla vést k zelastičtění genofondu 

populace, což by se mělo projevit v možnostech evoluční odpovědi fenotypu jedinců i složení 

genofondu populace na změny selekčních podmínek. Na základě teorie zamrzlé plasticity byla 

formulována řada konkrétních predikcí, jejichž platnost se autor následně pokusil prokázat pomocí 

numerické simulace.   

Statistické vyhodnocení získaných výsledků žádnou z  predikcí neprokázalo, respektive, příslušné 

testy ve všech případech až na jeden nevyvrátily platnost alternativní nulové hypotézy na hladině 

statistické významnosti p = 0.05. Ve všech případech se ovšem v datech projevil trend původně 

předpokládaným směrem a autor tak v diskusi navrhnul pravděpodobné vysvětlení nesignifikantních 

výsledků (oba typy alel zodpovídající za zelastičtění genofondu populace se v okamžiku působení 

selekčního tlaku v populaci vyskytují v jiné, mnohem nižší, frekvenci, než v jaké v populaci vznikají). 

Doufám, že v čase obhajoby nás již Ondřej Nekola seznámí s výsledky simulací, které toto vysvětlení 

otestují 

Diplomant pracoval samostatně a nakonec odvedl i kus velmi solidní práce v oblasti, které se na 

našem pracovišti momentálně příliš nevěnujeme. Je ovšem velká škoda, že nepracoval více 

systematicky a že si práci velmi špatně časově rozvrhl. Ač bych na to ještě 10 dnů před posledním 

možným termínem odevzdání práce rozhodně nesázel, je konečný výsledek díla velmi zdařilý, a to jak 

po obsahové tak po formální stránce. Vytvořený program (po určitých úpravách spočívajících ve 

zefektivnění a zrychlení jeho běhu) bude zcela možno určitě použít pro studium evolučních dějů 

souvisejících s teorií zamrzlé plasticity a získané výsledky se tak stanou téměř jistě základem pro 

sepsání několika odborných publikací. Práce podle mého názoru splňuje všechny požadavky kladené 

na magisterskou diplomovou práci. Práci proto doporučuji bez výhrad k obhajobě a v případě, že 

student nezkazí ústní prezentaci výsledků, navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 
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