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Diplomová práce,která byla předmětem mého posuzování' má celkem 103 stran, a je

obvyklým způsobem členěna do kapitol.

Úvodní část2'I. literárního úvodu' věnovaná kostní tkáni, je zpracována v rozsahu, který je

zcela dostatečný.

V kapito1e 2.2.,věnované degradačním procesům, se objevuje ce|átada nepřesností'

Napriklad na straně 15 je uvedeno,Že humínové kyseliny způsobují odvápnění rostlin. Není

však ani náznakemzmíněno, Že humínové kyseliny jsou nejěastěji se vyskytujícími inhibitory

PCR reakce, se kterými se setkávám e pŤi ana|ýze DNA starých kosterních náIezi. V této

kapitole dá1e není rozebráno,které kosti lidské kostry jsou nejlepším zdrojem pro analýzu

DNA.

V kapitole 2'3., věnované lidskému genomu, se vyskytuje několik nepřesností, jako například

nespiávně popsaný mutační mechanismus mikrosatelitů (strana21) a nesprávná tvrzenío

jako:

,,potomek nemůže mít alelu, která se nenacházi ani u jednoho z rodičů,. (strana22)

,,mtDNA je děděna výhradně po mateřské linii.. (strana22)

V kapitole 2.4.,věnované archaické DNA a identifikaci pohlaví' se autorka nedrŽijednotné

terminologie a použív ávýrazy starověká a archaická. I v této kapitole se vyskyují nesprávná

tvrzení, jako:

,,Molekúa aDNA je rozštěpe na na fragmenty dlouhé zhruba 150 bp.. (strana 23) a

,,oriu. bylo pohlaví určováno podle morfologických znaků a pohřbeného zboŽi* (strana 23)'

Kapitola 2'5,, sevěnuje popisu Únětického pohřebiště a sídliště v KněŽevsi u Prahy, a to

včetně geomorfologického popisu. Na 8 stranách textu je uvedena pouze jediná citace

(Smejtek 2001 - Únětické pohřebiště a sídliště v Kněževsi u Prahy) a u obrázků č.9-11 není

uveden autor či zdroj'

Kapitóla 2'6.,věnovaná identifikaci genetického profilu z kostí, by měla být vzhledem

t ámeieni diplomové práce nejrozsáhlejší a nejpřesnější' BohuŽel se i zde vyskýují

nepřesnosti a^deficiencó. NapriŘlad tabulka č.2 na straně 36 uvádí efekt uŽití rtnných

deiergentů na výěžek při izólaci DNA' a|e již se nic nedozvíme o tom' jak byly vzorky

připra=veny, jaká meto áa izo|ace byla použit a, jaké bylo stáří a výchozi mnoŽství kosterního

materialu, alak byla DNA kvantifikována. Přestože tabulka uvádí, že detergent SDS

poskyuje n";vys{i pruměrný výtěŽek, pro experimenty prováděné autorkou nebyl použit.

Autorka dále na stráně 39 tvrdi,Že ,,DNA amplifikovaná pomocí stejných primerů se bude

s vysokou pravděpodobností u ruzných osob lišit v nukleotidové sekvenci.. či na téže straně

u,,ádí, ze ,,zb5,tky jedné buňky postačují ke spotehlivé identifikaci osoby.., přičemž ihned na

následující straně 40 cituje, Že pto genetické ana!ýzy je dostatečné množství DNA v intervalu

100.50ó ng.' Zdebohužel' tak jako-na jiných místech, chybí.odkazna|iterinní zdroj. V oddílu

věnovanéň kvantifikaci nukleóvých kyselin, strana 50, jsou uvedeny pouze 3 metody, a to

spektrofotometrie, fluorimetrie a kvantitativní Real-Time PCR. Zcela opomenuta je například

lůminometrie či hybridizace,Metody kvantifikace nejsou vzájemně porovnány z hlediska

speciťrčnosti pro lidskou DNA či citlivosti
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Zací|e diplomové práce (kapitola 3., str. 54) bylo stanoveno:
1) optimalizovatizo|aění postupy ě.I,2 a 3 pro známé kosterní fragmenty na|ezené

v archeologických výzkumech.
2) optimalizovat amplifikační reakce pro vzorky izolované z leukocytů periferní krve.
3) optimalizovat amplifikační reakce pro urěování pohlaví jedinců z kompaktní kostní

tkáně.
4) Urěit pohlaví jedince či jedinců z kosterních fragmentů nalezených v záchranném

archeologickém výzkumu KněŽeves, označených jako 823 a 1136.

V kapitole 4 _lliÁateriál a metody _ není u obrázků l4-18 uveden autor, či zdroj' U vzorků
dále chybí například zaznamenání rozměrů či váha vzorku před zpracováním. Dá|e zcela
chybí fotodokumentace zbyvajicich 3 vzorků z archeologického naleziště Kněževes.
V metodách jsou uvedeny 2 metody předběŽného opracování kostí _ mletí na přístroji Dremel
a mletí na mlýnku Freezer mill _ ale nikde už není uvedeno' která metoda opracováníbyIa
použita pro které vzorky.IJ izo|aění metody 4.2,2,I. je pravděpodobně nesprávně uvedena

souprava pro izolaci či použitý postup, protože cca 45 ml pufru nelze v jednom kroku za
pouŽití uvedených kolonek zcentrifugovat.

5. kapitola _ Výsledky _ obsahuje výsledky experimentů prováděných v rámci diplomové
práce. U obrázků 19-21 bohužel není uvedeno, jak byla fotodokumentace elektroforetogramů
prováděna, ani jaký vzorek je v konkrétní jamce. UŽití agarózového gelu pro posouzení
kvality a kvantity izolované DNA není vhodnou metodou. Při hodnocení výsledků například u
obrázku č.19 pro metodu č.1 pak autorka došla k závětu, že v izo|átu se nachází stopové
množství DNA v oblasti okolo 200bp azároveřt dostatečné mnoŽství DNA v jamkách gelu.

Kromě toho' že není zřejmé, jakévzorky byly na gelech obr.19-2l ana|yzovány, zjistila
autorka' že stejný vzorek je zapouŽitirtzných izolačních metod různě fragmentován:
Metoda č.1 _ vysokomolekulární DNA a fragmenty -200bp
Metoda č,2 _fragmenty 280-100 bp
Metoda č.3 - fragmenty -250bp,
ale toto zjištění nebylo nijak komentováno či vysvětleno'
Jelikož bylo u jednotlivých metod, které měly být optimalizovány a porovnány, použito
rozdi|né vstupní mnoŽství vzorku (3g, 1g, 500 mg) a pravděpodobně rizné metody přípravy
vzorku (mletí), není moŽné nazák|adě získaných výsledků amplifikace jednoznačně urěit,

které metoda je nejúspěšnější'

DokurÍrentace |5Yo PAGE gelů je jiŽ zÍetelná a umožňuje jednoznačné odčítání výsledků.

Vůbec však nebyla řešena otázka falešně pozitivních výsledků' coŽ ovšem vzhledem ke

zvolenému amelogeninovému systému nebylo dost dobře moŽné' 100% úspěšnost při
zpracováni kosterních fragmentů z doby bronzové je však zaráŽejíci'
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Závér:
V diplomové práci se často vyskytují Pieklepy' občas se objevuje i nelogická stavba vět a

zejménatzv.,.ich,, forma vyjadřování. Casté je uvádění nesprávných či nepřesných názvů
pouŽitých chemikálií a Souprav. Dále jsou často zaměňovány pojmy sterilizovat a

dekontaminovat či dezinfekce a dekontaminace' U některých obrázků není uveden autor či
zďroj.
Diplomová práce jako celek nepůsobí konsistentním dojmem, obsahuje celou řadu nepřesností

či nepodložených tvrzeni, některé aspekty DNA analýzy kosterního materiálu nejsou vůbec
zmíněny. Výsledky nelze považovú za jeďnoznačné, zejména s ohledem na zvolené
metodické postupy a proto je možné konstatovat, Že cílů diplomové práce bylo dosaženo
pouze částečně. Na druhou stranu je nutné brát v potaz, Že autorka řešila poměrně obtížnou
úlohu'jejíŽ rigorózní řešení by předpokládalo vysoké ťrnanční náklady, specializovanou
laboratoř' striktní dodrŽování protikontaminačních opatření arozsáh|é teoretické znalosti.

Ve znění zátkona1||t1998 Sb o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

doporučuji tuto prácí k obhajobě s celkovým hodnocením 3.

otázky oponenta:
1) Porovnejte metody kvantifikace DNA z hlediska specifičnosti pro lidskou DNA a

citlivosti.
2) odpovídají obrázky 16,I7 a 18 skutečně zpracovávaným vzorkům? Pokud ano, jaké

bylo mnoŽství vzorku použitého pro izolaci?
3) Jaké inhibitory se nejčastěji vyskyují u vzorků kostí z pohřebišť? Jakým způsobem

jste týo inhibitory odstraňovala?

V Praze dne 18.9.2006

RNDr. Daniel VANĚK, PhD.
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