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Název práce: Zák|adní taxonomická a karyologická charakteristika
rodu Catlitriche v České repubIice

|X Prace 1e |lterárnÍ reŠerŠí ve smyslu zveřejněných poŽadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc iv|astní výsledky'
Cile práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza.'.)

Shrnout dosavadní poznatky o taxonomické problematice v mnoha oh|edech
jedinečného rodu Callitriche, zhodnotit moŽné zdroje obtižÍ a nastínit směry, jak
přispět k řešenítěchto prob|émů.

Struktura (č|enění) práce:

obvyk|é členění do 7 kapito|, vč. nástinu budoucí dip|omové práce. Struktura |ogická,
jednotlivé ce|ky na sebe vzájemně navazují

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci spravňe crtovanyz
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z literárních zdrojů?

Bez připomínek - |iterární prameny jsou vyčerpávající.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výs|edky, jsou tyto výs|édky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

V prácijsou na někteých místech diskutována i v|astní pozorování, nicméně
prozatím se jedná spíše o okrajovou záleŽitost.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň)

Práce na dobré úrovni, trochu mi dráŽdí občasné pouŽíváni ang|ikanismů (např
častý outcrossing). AngIickému souhrnu by prospě|a kontro|a rodilým m|uvčím.
(Malpighiaceae - ne Malphigiaceae).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce nepochybně sp|nila svůj cí| a představuje kva|itní rešerši ukazujicí zájmovou
skupinu z rŮzných úh|ů poh|edu a různých h|adin hierarchie (genetická, karyo|ogická,
moďologická, eko|ogická). Nezaškodi|o by uvaŽovat např. o přípravě shrnujícíhó
popuIarizačního č|ánku.



otázky a připomínky oponenta:

- u jmen všech taxonů doporučuji při prvním uvedení citovat téŽ jména autorů

- ve|ikost DNA - správněji ve|ikost jaderné DNA (předpok|ádám, že autor nebude
kvantifikovattéŽ cpDNA a mtDNA)

- u termino|ogie morfo|ogie chromozómů doporučuji uvádět originá|ní pramen
(existuje několik vzájemně více či méně kompatibilních klasifikací)

- kapito|a 3.3 _ uvíta| bych obecnější úvod (jaká je variabilita obsahu jaderné DNA
u rostlin, k řešeníjakých otázek můŽeme tuto charakteristiku vyuŽit, apod.)

- Tab. 1. _ pokud u druhů existuje heterogenita v morfologii a ve|ikosti
chromozomů, pos|ední sloupec tabulky je zavádějící

str. 3: pro studium jakých evo|učních aspektů vzniku vodních rostlin lze daný rodu
vyuŽít jakoŽto mode|ovou skupinu

pokud je uváděna vnitrodruhová variabilita v počtu SAT chromozómů, nemůŽe
tato skutečnost negativně ov|ivnit uvaŽované vyuŽití obsahu jaderné DNA jako
druhově-specifického znaku? Jak se s tímto prob|émem hod|á autor vypořádat?
Co se obecně známo o stabi|ním vs. variabilním obsahu velikosti genomu na
úrovni druhu a niŽších taxonomických kategorií?

evo|uce karyotypu a ve|ikosti genomu _ často je diskutována ztráta ve|kého
mnoŽství jaderné DNA (např. str. ,l 1). Jaké mechanismy Se na takové ztrátě
mohou podí|et?

druhy s méně chromozomy často vykazují větší obsah jaderné DNA. Čím můŽe
tento jev být způsoben (jak takový stav můŽe vzniknout)?

kap. 5.2.. autor diskutuje celou řadu druhově specifických znaků. Proč tedy
studovaný rod stá|e působí determinační potíŽe a většina stávajících zpracování
je nepouŽiteIná?

kapitola 6 je narozdí| od předchozích částí ve|ice krátká (osobně však nástin
řešení navazujicí DP povaŽuji za významný). MůŽe autor během obhajoby
rozvést způsoby řešení, vč' metodických přístupů, potenciá|ní problémy, apod.?
Hypoteticky můŽe např. nastat situace, kdy určitá morfo|ogicky homogenní
skupina bude vykazovat variabilitu v obsahu jaderné DNA a naopak (do uniformní
genomové skupiny bude zač|eněno něko|ik morfotypů). Jak by takovou situaci
autor řeši|?

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejnéffi
informací)

výborně ! vbtmi dobře |-l dobře T nevvhově|(a
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