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Práce Edity Priehodové je první mtDNA studií, která vybočuje z „africkoarabského“ zaměření naší archeogenetické laboratoře. S ohledem na tuto
skutečnost je třeba u diplomantky ocenit vyšší laboratorní nasazení, bez
něhož by nebyla schopna mezi českými vzorky detekovat mtDNA
haploskupiny předchozími autory označené za významné pro pochopení
evropského neolitu a vybudovat si tak vlastní databázi. Musela tedy nejprve
osekvenovat HVS-1 segment u 281 vzorků České republiky tak, aby byly
mezi nimi mohla vybrat ty, které lze klasifikovat do haploskupin J a T1 a u
těchto vzorků následně dosekvenovala celou kontrolní oblast.
Předkládaná diplomová práce obsahuje věcně sepsaný literární přehled
základních poznatků o evropském neolitu a to jak z pohledu archeologie tak i
archeogenetiky. Zároveň jsou zde podány základní teze vzniku haploskupin
nerekombinantních DNA sekvencí včetně způsobů jak se období počátku
jejich fylogenetické diverzifikace odhaduje. Kapitolu literárního přehledu
uzavírá stať věnovaná výsledkům studia DNA izolované přímo z neolitických
a mezolitických koster střední Evropy. Následující zhruba druhá polovina
textu již popisuje vlastní práci ve standardním a logickém sledu od materiálu
přes výsledky až po diskuzi.
Teprve v průběhu práce na tzv. „neolitických“ haploskupinách Evropy se
projevilo jak je fylogenetika těchto kladů stále ještě fragilní. Autorka to
ostatně ukazuje již na revizi klasifikace různých J resp. T1 haplotypů. Je to
dáno bezpochyby tím, že archeogenetika je obor stále ještě mladý a první
poznatky, které byly před zhruba 10 lety publikovány Martinem Richardsem,
je dnes třeba vidět již v poněkud jiném světle; to ale jistě činí tento obor
právě zajímavým. Autorka také prokázala, že si je plně vědoma možného
zkreslení odhadu koalescenčního stáří daného skutečností, že většina
publikovaných klasifikací těchto mtDNA haploskupin je založena jen na
analýze kontrolních úseků. Při identifikaci ancestrálních haplotypů
vycházela tedy z kompletních sekvencí průběžně ukládaných a
aktualizovaných v databázi PhyloTree.
Předkládaná diplomová práce ukazuje, že odhady stáří středoevropských
haploskupin z okruhu J a T1 jsou ve většině případů vyšší, než jakých bylo
dosaženo při analýze vzorků z celé Evropy. Takový výsledek je
pravděpodobně dán skutečností, že demická difůze neměla ve střední Evropě
takový dopad jako tomu bylo v ostatních (zejména asi jižněji situovaných)
částech Evropy a nezanechala tu ani mnoho genetických stop, které by se
projevovaly množením stejných nebo evolučně jen velmi málo vzdálených
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haplotypů. Odhady koalescenčního stáří řady haploskupin, které byly v práci
E. Priehodové učiněny, nebyly dosud publikovány a já osobně autorce
doporučuji, aby se o jejich publikaci v brzké době pokusila. Bude ale nutné,
myslím, ještě jednou revidovat použité a dříve publikované databáze
kontrolních úseků.
Vzhledem k celkové náročnosti dané studie a vzhledem k delší zahraniční
stáži, z níž se autorka vrátila necelé dva měsíce před termínem odevzdání
diplomové práce, je třeba také vnímat i některé drobnější nedostatky
projevující se především v překlepech a někdy i těžkopádnějších formulacích.
Celkově hodnotím ale práci jako velmi zdařilou přinášející nové poznatky a
doporučuji ji k obhajobě. Po zvážení všech okolností navrhuji známku
výborně.
Otázka: Uvádíte, že některé vzorky z maďarské databáze byly získány od
tamních Romů. Byla byste schopna tyto vzorky ve svých fylogenetických
sítích detekovat a zjistit, zda nejsou tito lidé nositeli nějakého konkrétního
JT haplotypu/haploskupiny? Podobné srovnání pro M haploskupinu viz.
Mendizabal et al. 2011; PLoS One. 2011 Jan 10;6(1):e15988.
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