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V Chomutově,9.9.2006
Posudek na magisterskou diplomovou práci Zuzany Musilové o,Molecular phylogeny of
Neotropical cichlids of the tribe Cichlasomatini (Perciformes: Cichlidae:
Cichlasomatinae) with biogeographic implications..

Ve své diplomové práci autorka uvádí čtenáře do exotického světa neotropických cichlid tribu
Cichlasomatini, a to formou molekulámě taxonomické studie. Při absenci sekvenčních dat
většiny zástupci této skupiny se jedná o aktuální téma' Pozitivně hodno tímjIž fakt, že práce
je psána v angličtině a Žeje přes občasnégramatické chyby' kteqým se při znaěnémrozsahu
textu nebylo podle mého soudu možno vyhnout, dobře srozumitelná. Na tomto místě bych se
jen přimluvil zapouživání správného názvu databáze GenBank.
V úvodu shrnuje autorka přehledně na 14 stranách dosavadní poznatky ahypotézy
týkajícíse taxonomie a evoluce tribu Cichlasomatini. Tato kapitola úspěšně uy-e'.'3" kontext

celé práce.
Sekce Materiál a metodika pojednává na 16 stranách o pestré škále pouŽitých
molekulárně taxonomických metod za|trnujícízískání sekvenčních dat, jejich fflogenetickou
ana|ýzu včetně ana|ýz statistické podpory topologií, testování kongruence topologií, ana|ýzu
konkatenátu sekvencí, testování biogeografických scénářů apod. Pokud je mi známo,jsou týo
metody aplikovány správně, v aktuální formě a s pouŽitím soudobého softwaru. V kapitole
3,3,2. (Amplifikace a sekvenace DNA) postrádám' jaké molární množstvíprimerů u ĎNa
bylo přidáváno do PCR reakcí. Stejně tak použiténapětí uvedené u elektroforézy DNA bez
uvedení délky gelu mnoho ner,ypovídá, 1,5 pl přidaného ethidiumbromidu (není uvedena jeho
koncentrace) by za jisých okolností mohlo mít neblahé důsledky pro celou iaboratoř'
Kapitoly Výsledky (38 stran) a Diskuse (10 stran) tvoří dohromady logický celek.
Autorka ziska|a sekvence částítří genů 63 jedinců z 34 druhů cichlid a podrobilaie
dťrkladným ana|ýzám. Zazvláště ýznamný (i z metodického hlediska) qfsledek pokládám
levné zesilování $'logenetického signálu při konkatenaci sekvencí, což není zďilekavždy
pravidlem, a vysokou podporu mono$'lie zžk|adnichlinií lyplyvajicí z ana|ýzy konkatenátu.
Nutno podotknout, že objem získaných dat je znaěný (zejménatestování 38 alternativních
topologií AU testem je impresivní) a autorkazv|ád\a obtížnýúkol skloubit často protichůdné
vysledky rizných analýz do konzistentního a především pravděpodobného obrazu
kladogeneze. oceňuji i stŤíz|iýpřístup k problematickým a nerozhodnutým datům.
V někteých případech však nesouhlasím s interpretacemi statistické podpory topologií.
Bayesian posterior probability 0,65 linie BTA + Acaronia u genu pro16Š rRNA
1oui. +;
nepovaŽuji za podporu její monos'lie (viz str. 44), Stejně tak hodnotu MP bootstrapu 59 (CA
clade, 165 rRNA, obr. 3) nepovažuji za podporu. KA clade (cytB' obr' 5) rozhodně není při
hodnotě MP bootstrapu 67 ,,well supported.. (str, 47). Větu ,'BTA clade was supported by
Bayesian analysis (0,73)* (str. 55) bych změnil na,,BTA clade was not supported by Bayesian
analysis (0,73); Bayesian posterior probability 0,73 nepovažuji zapodporu. Podobně naÍéže
straně pro NC clade (0,75). Protože u někteých genů byla tímto uměle navýšena podpora
mono$'lie někteých linií, doporučovalbych zejména při publikování r,"ýsledků opatmější
hodnocení statistické podpory. Neměli bychom také zapomínatnato, že když nemůžeme
hypotézu zamítnout, neznamená to automaticky její přijetí (týká se AU a LRT testů v tab. 7 a
8).

K práci mám několik otázek:

i.

Proč nebyla ve fi'logenetických ana|ýzáchpoužitaněkterá distanční metoda?
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V diskusi postrádám interpretaci evoluce delecí v intronu ribosomálního 57
si autorka vysvětluje přítomnost delece lb u dvou nepříbuzných taxonů?

3'

Autorka sými ýsledky přesvědčivě zpochybnila monofulii rodu Aequidens s.s. (dvě
nezávislé linie, z toho jedna para$lletická). Kromě toho stále existuje dalšínepříbuzná
skupina ,Aequidens.' Je připravována reklasifikace této sbírky cichiidz

senu. Jak

Celkově práci hodnotím jako Vysoce kvalitní a jako takovou ji DOPORUČUJI k obhaiobě.

Jsem přesvědčen, že získanér,ysledky jsou v současnépodobě publikovatelné
v mezinžrodníchimpaktovaných časopisech (pokud se tak již nestalo).
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