
Posudek na diplomovou práci Martina Zítka

Diplomová práce Martina Zítka je intelektuálně rozmanitým, originálním a ambiciózním počinem. 
Shodou okolností se nyní také tak trochu zabývám tvary květů, takže jsem si práci pročetl s 
potěšením i jistou vnitřní, ba postupně vzrůstající excitací. Přestože s mnoha dílčími aspekty 
nesouhlasím nebo bych na ně šel fakt úplně jinak, nemohu si jako člen řady magisterských 
zkušebních komisí než povzdechnout: "Kdyby byly všechny diplomky takové jako je tahle, to 
bychom se měli..."

Práce je psána dobrým jazykem, chyby se vyskytují jen zřídka (byť shoda podmětu s přísudkem ve
tvaru "organismy přišli" na straně 1 člověka trochu vyděsí), odstavce na sebe navazují a text dává 
celkově dobrý smysl. Autor věděl, co chce zkoumat a zřetelně vyjadřuje svoje interpretace 
pozorovaných fenoménů. Takové práce bychom - obecně vzato - měli považovat i zhlediska jejich 
hodnocení za "výborné".

Přes toto mé celkově pozitivní hodnocení mám k práci řadu konkrétních nebo v některých 
případech částečně obecnějších poznámek a budu rád, pokud je autor využije k odpovědím v 
diskusi práce při její obhajobě.

1) Charles Darwin a květní biologie. Autor práci začíná stručným rozborem mayrovské "moderní 
syntézy" ústící v současný neodarwinismus, samotného Darwina cituje hned v počátku, ale 
naneštěstí, jak se zdá, jeho práce ke květní biologii nezná (nebo je alespoň necituje). Jinak by totiž
mohl svůj úvodní text doprovodit právě konkrétními Darwinovými postřehy k variabilitě v evoluci 
květních struktur z jeho monografií z let 1876 (The effects of cross and self fertilisation in the 
vegetable kingdom) a 1877 (The different forms of flowers on plants of the same species). Když 
autor například zmiňuje, že "samotný Darwin nebyl ve své pozici [ve vztahu k náhodnosti 
variability] natolik vyhraněný. Připouští jak vliv vnějšího prostředí, který by mohl způsobit změnu 
variability určitým směrem, tak i vnitřní tendenci organismů měnit se podobným způsobem", tak by 
mohl ukázat, že při vysvětlení vnitrodruhové variability květů často používal téměř až "evo-devo" 
přístupy. Ukazuje například, že zmenšování koruny u samičích květů u druhů s odděleným (či 
oddělujícím se) pohlavím je zřejmě nikoli výsledkem selekce, ale souvisí s rudimentalizací tyčinek, 
obliterujících ve sterilní patyčinky, jejichž "vývojový signál" nestačí k plnému vývoji koruny. (Darwin
totiž, podobně jako pozdější autoři, korunu považuje primárně za samčí orgán - viz také níže.)

2) V práci naneštěstí chybí podrobná kapitola o komunikaci mezi rostlinami a hmyzem. Fenomén 
opylování, vůbec samotný sex rostlin probíhající na dálku, přes abiotického či zvířecího mediátora 
(vítr, hmyz, netopýři, atd.), složitá evoluční hra mezi hmyzem a rostlinami patří k jedněm z nejvíce 
fascinujících částí biologie, určitě biologie rostlinné. Po pročtení práce chápu, že autor prostě není 
příznivcem interpretací vycházejících ze signalizace mezi organismy, ale v práci věnované 
strukturám květů, navíc strukturám ukazujícím se navenek, bych přece jen očekával větší 
teoretickou pozornost věnovanou symbolické signalizaci mezi opylovači a rostlinami.

3) Kapitolu 1.2. "Květy, oči, skvrny" moc nechápu. Co to má vlastně znamenat? Že jsou květy v UV
oblasti jen tak samy od sebe "okaté", což je, jak píše autor, významným aspektem jejich 
"vypadání". Tady bych uvítal zřetelnější rozbor, možná snad s použitím dobře nám všem známého 
pojmosloví a konceptů Adolfa Portmanna. Chce touto kapitolkou autor skutečně říci, že jsou UV 
pohlcující skvrny na květech vlastním jevem neadresovaným? Když přitom celý květ je 
exemplárním příkladem vlastních jevů adresovaných, celá koruna (často i kalich, resp. okvětí) je 
primárně projevem rostlinné "mužnosti", maleness, tedy souvisí se samčí funkcí květů (viz např. 
Floral Biology, 1996), signalizuje opylovačům, že zde je dostatek extrémně výživného pylu i 
vynikajícího nektaru; je-li něco na rostlinách vlastním jevem adresovaným, pak jsou to okvětní 
lístky květů; to by zde možná mohlo být zmíněno, ba rozebráno, a naneštěstí není.



4) V "cílech práce" autor uvádí, proč byla dosud ve studiích zabývajících se UV pohlcujícími 
kresbami věnována malá pozornost geografickým a klimatickým faktorům: "Hlavní příčinu lze 
hledat ve zcela převažujícím přístupu, jenž se soustředil na selekci ze strany opylovačů, která má 
s to vysvětlit vzhled květů."

Faktem nicméně je, že květ, zejména tedy okvětí, je primárně orgánem upozorňujícím opylovače 
na pyl, resp. nektar. Není tedy překvapivé, že příčiny jeho variability se hledají ve vztahu k 
preferencím hmyzu (všimněte si, že pojem "selekce" tu teď na rozdíl od autora vůbec 
nepoužívám). Jsou zde přece i možnosti apriorní "estetické" volby hmyzu (viz. např. [selekčně 
zřejmě neutrální] preference symetrických květů ze strany opylovačů - např. Moller & Eriksson, 
1995, Oikos; Moller & Sorci, 1998, Oecologia, aj.).

Osobně tedy musím říci, že když se autor s možností, že by jeho data mohla být vysvětlena 
různým spektrem či preferencemi hmyzu naštěvujícího květy blatouchu napříč jeho evropským 
areálem, vyrovnáná stručňoučkým odstavcem v závěru "Diskuse" a formulací: "Selekce ze strany 
opylovačů by mohla být jak přímo na provedení ultrafialové kresby, což již bylo v úvodu práce 
zmíněno, tak i skrz celkovou velikost květů. ... V kontextu této práce se s vědomím, že vše může 
být i jinak, spíše přikláníme na stranu vlivu abiotických faktorů.", tak já se tedy na tuto jeho stranu 
se vší úctou a respektem tak úplně nepřikloním, a i po pročtení jeho výsledků presumptivně 
zůstanu společně s hmyzem na straně protivné.

5) Myslím, že jeden z nejpodstatnějších aspektů studovaného druhu, který práci chybí, autor 
zmiňuje v samotném závěru: "Z výše uvedených poznatků lze načrtnout další slibné směry pro 
výzkum v této oblasti. Jedním z nich je zaměření pozornosti ještě více na teplotní proměnné. 
Kromě rozpracování vlivu izotermality se jako velmi zajímavé nabízí rozšíření sledované oblasti o 
severnější stanoviště. Blatouch bahenní roste i v oblastech nad 70° severní šířky a je možné, že 
zde by již vliv teploty mohl být silnější." 

Ano. Sám si dobře pamatuji na bohatě kvetoucí blatouchy rostoucí v nížinách i nižších horách 
laponské tundry či lesotundry. Zde by mohl studovaný gradient získat skutečnou sílu a data by pak
buďto získala na větší přesvědčivosti, nebo by se ukázalo, že to bude možná všechno nějak jinak. 
Škoda, že autor práce nějaké blatouchy z Laponska nezískal...

6) Korelační analýzy. Vstupovaly do nich průměrné hodnoty jednotlivých lokalit nebo jednotlivé 
květy? (Pokud květy, pak třeba korelace mezi relativní velikostí UV kresby a zeměpisnou šířkou 
není příliš významná...)

Je třeba mít na paměti, že vztahy mezi zeměpisnou šířkou a proporcí UV pohlcující plochy na 
květech jsou zjevně výrazně ovlivněny několika málo lokalitami s vysokými hodnotami z.š. 
(Norsko) či naopak (Balkán) - viz např. obr. 14, ale také obr. 17 a další. Vzhledem k tomu, že se 
zároveň jedná o lokality v odlišných vegetačních oblastech, je docela možné, že studovaný druh je 
v nich zastoupen odlišnými poddruhy či rasami lišícími se např. plodií, to by vysvětlovalo i rozdíly 
ve velkosti květů...

7) Jakkoli jsou výsledky testů "statisticky signifikantní" (ať už to zde nyní znamená cokoli), jejich 
prediktivní hodnota je většinou spíše slabá; podívejme se např. na obr. 16 se vztahem mezi 
nadmořskou výškou a proporcí UV pohlcující oblasti na květech. Vidíme, že i rostliny rostoucí v 
nejvyšších nadmořských výškách mohou mít velmi nízkou hodnotu parametru "uvp" a naopak... 
Jinak řečeno, variabilita uvnitř lokalit je v řadě případů víceméně stejná jako variabilita mezi 
lokalitami; to platí obdobně pro nemalou část ukazovaných vztahů.

Autor sám přiznává, že "například hodnoty uvp květů z okolí vesnice Běsno obsáhnou 74% 



rozsahu všech naměřených hodnot", ovšem hned v následující větě tvrdí že "z představených 
modelů vyplývá, že blatouchy mají květy tím tmavší, v čím nižší zeměpisné šířce se vyskytují." No, 
právě že jen tak trochu. Vztah skutečně nepůsobí jako náhodný (a asi není),  ale většina lokalit na 
obrázku 15 opravdu vykazuje variabilitu pokrývající nemalou část pozorovaného spektra uvp 
hodnot. Opět tedy platí, že prediktivní hodnota tohoto vztahu je spíše malá.

8) Caltha palustris je druhem s nemalou ploidní variabilitou (např. Blagojvič et al. 2013, Genetika; 
Wang et al., 2019, Guihaia). Jsem si skoro jist, že kdyby tento posudek psal někdo z mých kolegů 
či kolegyň z oddělení cévnatých rostlin, udělají z tohoto bodu jednu z hlavních částí posudku. Autor
si je jistě vědom, že současná cévnatá botanika je do jisté míry v zajetí cytologických a 
kvantitativních genomických konceptů. Nemůžeme nicméně pominout možnost, že pozorovaná 
dynamika mohla prostě souviset s ploidní variabilitou mezi různými rostlinami či populacemi. Autor 
se touto možností (ani teoreticky) skoro vůbec nezabývá...


