
Posudek DP Thuy Lien Duongové „Efekt klimatu na klíčení a selekci genotypů“  
 
S probíhajícími klimatickými změnami lze také očekávat změny v rozšíření organismů, a 
to jednak kvůli přímému působení abiotických změn, ale také kvůli pozměněným 
biotickým interakcím. Lien Duongová ve své práci studovala vliv vlhkosti a teploty (tzn. 
vliv abiotických faktorů, které jsou nejvíce spjaty s klimatickými změnami) na časné 
životní fáze klonálního druhu Festuca rubra. Konkrétně ve svém bádání využila unikátní 
síť 12 norských lokalit s přítomností tohoto druhu, které se liší ve svém teplotním a 
vlhkostním režimu. Ve svých experimentech Lien použila semena vzniklá v jednotných 
podmínkách pokusné zahrady, tzn. snažila se eliminovat vliv matečného prostředí na 
výsledek experimentů. Výsevem a pěstováním kostřavy v kontrastních vlhkostních a 
teplotních podmínkách chtěla zjistit, jak tyto dva faktory ovlivní míru a rychlost klíčení, 
a také růst (počet ramet, váhu rostlin) studované trávy. Stejně tak chtěla zjistit, jak jsou 
tyto charakteristiky ovlivněny původem rostlinného materiálu (teplotním a vlhkostním 
režimem na lokalitách), a jak tento původ interaguje s experimentálními režimy. V druhé 
části práce Lien provedla selekční experiment, kdy iniciální jednotné směsi genotypů (z 
jedné populace) byly vystaveny dvěma odlišným klimatickým režimům. Signifikantní 
změnou frekvence vybraných alel pak Lien dokumentovala proběhnuvši selekci. 

Chtěl bych vyzdvihnout silné stránky práce: práce Lien vyniká rozsahem 
experimentů a množstvím měřených proměnných. Získaná data jsou solidním základem 
pro budoucí publikaci. Lien měla také možnost si osahat různé přístupy a metody, kdy 
vedle klíčícího experimentu prováděla genetické analýzy. Oceňuji také fakt, že je práce 
napsána v angličtině, bude tak přístupná širšímu počtu čtenářů. 

Slabší už je zpracování, presentace a syntéza získaných dat. I když je práce vcelku 
dobře napsaná a čtivá, přesto jsem nebyl schopen si odnést hlavní poselství (především 
z první části práce). Práce trpí velkou kumulací grafů a tabulek namísto lepší presentace 
výsledků s důrazem na to nejpodstatnější. Není také zřejmé, proč bylo měřeno tolik 
proměnných (celkem 8), když některé musí být korelovány. Stejně tak mi chybí lepší 
propojení s probíhajícím výzkumem školitelky, která se daným systémem zabývá. 
Očekával bych lepší diskusi výsledků práce v kontextu již zjištěných poznatků. Také mi 
nejsou zřejmé některé metodické části. 
 Měl bych na Lien následující dotazy: 
 

1) Ne úplně jsem pochopil rozdělení na 2 směsi semen (Set A a Set B; str. 10) ze 
stejných populací, které pak byly požity v experimentech. Prosím o vysvětlení? 

2) Na straně 47 je uvedeno, že semena z chladnějších oblastí (T1 a T2) klíčila 
rychleji a lépe v režimu teplo-vlhko. Nicméně na straně 49 se píše, že v režimu 
teplo-vlhko lépe klíčila semena z teplejších oblastí. Je zde zřejmý nesoulad – jaký 
byl tedy vztah původu (teploty) a míry klíčení? Mám ještě jednu technickou 
poznámku – vysvětlení, co znamená T1-T3 (a M1-M4) je uveden až v legendě k 
obr. 5. Uvítal bych vysvětlení dříve v textu. 

3) Několikrát je v textu uvedeno, že vliv interakce mezi klimatickým režimem 
zdrojové lokality a experimentálním režimem byl signifikantní (např. na straně 
21). Nikdy však není rozvedeno, jaký byl charakter této interakce. Lze na některé 
měřené charakteristice prokázat lokální adaptaci? Např. vyšší míru klíčení semen 
v „teplém“ režimu u semen pocházejících z teplejších oblastí? 

4) V pokusu byly použity 4 klimatické režimy zahrnující změnu teploty a vlhkosti, 
pravděpodobně zahrnující i podmínky, které po změně klimatu nastanou. Jednak 
se chci zeptat, jaké klimatické podmínky nejspíše nastanou ve studované oblasti 



Norska ca po 50 letech? Pak se chci se zeptat, které populace, resp. jaké teplotní 
režimy zdrojových populací předurčují nejvyšší úspěšnost (míru klíčení, růst) 
v režimu simulující tyto očekávané změny klimatu? 

5) V práci bylo hodnoceno celkem 8 proměnných (z toho 5 charakteristik pro 
klíčení). Lze vypozorovat shodný nebo podobný vliv experimentálního režimu, 
klimatického režimu na zdrojových populacích a jejich interakce na tyto měřené 
proměnné? 

6) Zajímalo by mě, do jaké míry může být adaptace (nebo maladaptace) ve velmi 
časných stádiích životního cyklu (jako je klíčení) na klimatické změny důležitá 
pro přežívání tohoto dlouhověkého druhu v porovnání s adaptacemi pozdějších 
životních fází (které byly studovány v Münzbergová et al. Journal of Ecology 
2017, 105, 1358–1373)?  

7) Výsledky selekčního experimentu na obr. 44 ukázaly, že dochází ke změně 
frekvence alel v odlišných klimatických režimech (teplo vs chladno). Lze říci něco 
více o funkčním významu těchto alel, které jsou více nebo naopak méně 
zastoupeny po experimentu? 

 
Celkově hodnotím práci kladně a vřele ji doporučuji k obhajobě 
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