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Disertační práce se zabývá problematikou analýzy DNA získané z kosterních
pozůstatků odhalených při archeologických výzkumech ve třech různých lokalitách
v Čechách a na Moravě. Nehledě na rozsáhlou úvodní stať pojednávající o
současném stavu oboru je značná část práce věnována metodice zpracování
zkoumaných vzorků, která je poněkud odchylná od běžné práce s DNA, tak jak ji
známe např. z laboratoří zabývajících se zdravotnickou genetickou diagnostikou.
Oblast molekulární archeogenetiky je po metodické stránce stále ještě ve vývoji a
optimální přístup k řešení otázek, které archeologie na tuto svou odnož klade, se
teprve hledají, a nově navrhnuté přístupy jsou postupně ověřovány.
Disertační práce byla zaměřena, kromě hledání vhodného metodického přístupu na
řešení otázky možnosti molekulárně genetického určení pohlaví kosterních zbytků
nedospělých jedinců. Na možnosti stanovení příbuznosti a průkaz přítomnosti
patogenních agens jmenovitě v případě suspektního onemocnění leprou.
K dosaženým výsledkům a jejich uspořádání v oponované práci nemám připomínky a
splnění zadání, které si autorka stanovila, hodnotím jako úspěšné, svědčící o
schopnosti samostatné vědecké práce, a o dobrém smyslu výsledky nezaujatě
hodnotit a srozumitelně prezentovat s drobnou formální výhradou k obrazové
dokumentaci elektroforetických obrazů. Na rozdíl od akrylamidové gelové
elektroforézy, u nichž je na obrázku anodová nádobka dole, jsou obrázky agarozové
horizontální elektroforézy umístěny s anodou nahoře, což je neobvyklé a může
znamenat menší srozumitelnost, zvláště v případech, kdy nanášky jsou prováděny ve
dvou řadách. Pokud na takovém uspořádání autorka trvá, mělo by na obrázcích být
alespoň označení umístění anody.
Nehledě na výše uvedenou poznámku formálního rázu považuji předloženou práci za
velice přínosnou, svědčící o tom, že i do naší archeologie úspěšně pronikla
molekulární genetika. Autorka předsevzaté cíle splnila a dokázala, že je schopná
samostatně vědecky pracovat a předložená disertační práce vyhovuje zákonným
požadavkům na udělení titulu PhD.
Otázky oponenta:
1) V čem spočívá sterilizační účinek liho-benzinu ?
2) Kolik STR lokusů stačí k určení příbuznosti ?
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