ABSTRAKT
Zemědělství, resp. první kultury neolitu, vznikly na Předním východě před více
než 10 000 lety. Neolit, jakožto nový životní styl s naprosto odlišným archeologickým
projevem, pak rychle pronikal do jihovýchodní Evropy. Ve střední Evropě jsou první
doklady neolitických kultur staré již 7 000 let. Uvažuje se o tom, že tato kulturní
inovace ovlivnila do značné míry i demografický růst na zemědělství se podílejících
populací. Za takové situace by ale muselo docházet k fixaci nových mutací, které by
mohly vytvořit nové, pro Evropu specifické haploskupiny, jejichž ancestrální vazby by
se

nacházely

na

Předním

východě.

Fylogeografické

studie

evropských

a

předovýchodních mtDNA sekvencí zjistily, že se na evropské neolitické komponentě
podílejí převážně haploskupiny J a T1, a že příspěvek nově příchozích zemědělců do
celoevropského genofondu činí zhruba 10 – 20 %. V jednotlivých částech Evropy ale
takové výzkumy povětšinou aplikovány nebyly. Cílem této diplomové práce je určit
které klady haploskupin J a T1 by se na neolitické expanzi ve střední Evropě mohly
podílet. Tyto haploskupiny jsme určili z D-loop oblasti mtDNA u souboru 281 vzorků
současné populace České republiky. 36 sekvencí J a T1 mtDNA haploskupin jsme spolu
s dříve publikovanými 124 sekvencemi haploskupiny J a 40 sekvencemi haploskupiny
T1 z šesti států střední Evropy použili k sestavení fylogenetických sítí. Na jejich
základě jsme identifikovali vnitřní diverzitu výše zmíněných haploskupin a datovali ji
běžnými fylogenetickými postupy. Určili jsme tři klady haploskupiny J, které by se
s ohledem na koalescenční stáří mohly na demografickém příspěvku neolitu podílet –
J1b1a, J1c2 a J2a1a. Jejich zastoupení v našem souboru střední Evropy je ale jen 3,9 %.
Domníváme se tedy, že demografický růst v období neolitu nemohl být na území střední
Evropy příliš výrazný, a že se na šíření nového způsobu hospodaření museli podílet
spíše lidé nesoucí haploskupiny, jejichž koalescenční věk spadá do starších období.
Tyto výsledky jsou konfrontovány s výsledky studií zabývajících se izolací DNA
z kosterních souborů neolitu a mezolitu stření Evropy.

