Oponentský posudok na diplomovú prácu:
Eliška Záveská: Evolution of lndian Cwrcwm#
Náplňou diplomovej práce je štúdium evolučných vzťahov u (prevažne) Indických zástupcov
taxonomicky komplikovaného rodu C#rcz"c7, vyznačujúceho sa vysokou morfologickou
a cytotypovou variabilitou na základe dvoch odlišných molekulámych markerov (AFLP
a sekvencí ITS). Fylogenetické vzťahy boli študované na dvoch úrovniach (i) so zameraním
na zástupcov rodu C#rc#mc7, s ciel'om overit' výsledky predchádzajúcich prác založených na
analýze vel'kosti genómov a ozrejmiť póvod taxónov s vyšším stupňom ploidie a (ii)so
zameraním na zástupcov troch blízko príbuzných rodov, s ciel'om vyjasnit' ich vzťah k rodu
C#rc2Ámcz. Práca je písaná v anglickom jazyku, ktorého úroveň je vel'mi dobrá. Analyzovaný
materiál bol zvolený dobre, predstavuje reprezentatívnu vzorku pokrývajúcu celkovú
genetickú variabilitu v značnej šírke. Kombinácia oboch metodických prístupov je nespome
zaujímavá, poskytuje možnosť odlíšit' evolučné procesy prebiehajúce recentne od tých, ktoré
sa odohrali v minulosti. Spracovanie a analýza dát je nesmierne kvalitná, bola využitá široká
škála relevantných metód. Z robustnosti výsledkov analýz sa jednoznačne ťaží pri ich
interpretácii. Grafická prezentácia výsledkov je taktiež vel'mi kvalitná a prehl'adná. Diskusia

je napísaná dobre aj keď na prvý pohl'ad trochu opatrne, komplikovaná štruktúra
fylogenetických vzťahov daná mnohonásobnou hybridizáciou ale formuláciu odvážnych
ajednoznačných hypotéz o vzniku jednotlivých taxónov neumožňuje. Podl'a mňa sa v práci
podarilo splniť všetky vytýčené ciele.

Otázky:

1.) Ako jedno z najváčších pozitív práce hodnotím to, Že vlastnú analýzu dát

predchádzalo ich podrobné skúmanie, úvaha o možných príčinách vzniku
pozorovaného pattemu a niekol'ko predbežných analýz. Dókazom toho je i snaha o
identifikáciu póvodu jednotlivých sekvencií ITS anásledné rozpoznávanie
rekombinantných typov sekvencií. Chýba mi však trochu rozsiahlejšie zamyslenie sa

nad možným póvodom týchto sekvencií, hlavne nie je vóbec diskutovaná možnosť ich
vzniku počas PCR ampli,fikácie daného úseku, hoci fenomén PCR rekombinácií je
v odbornej literatúre hojne popísaný. Aký je teda pravdepodobný vznik týchto
molekúl v rámci študovaných genómov? Sú PCR rekombinácie ako možná príčina
vylúčené? Ak áno, tak na základe čoho? Je možné nejakým spósobom rozlíšiť
molekuly vznikajúce prirodzenou rekombináciou v genóme a in vitro počas PCR
amplifikácie?
2.) Pri štúdiách podobného charakteru bývajú popri jadrovej ribozomálnej DNA využité
dáta z chloroplastového genómu. V predloženej práci analýza chloroplastovej DNA
nebola zahmutá. Čím by mohli informácie získané analýzou chloroplastovej DNA
obohatiť predloženú prácu? Ktoré úseky chloroplastového genómu by mali byt'
analyzované? Aké sú výsledky predbežných analýz spomínané v úvode práce?
3.) V ďalšom bode diskusie, týkajúceho sa výhl'adu do budúcnosti sa spomína použitie
jadrových génov s malým počtom kópií (tzv. single or low copy nuclear markers).
V čom je výhoda ich použitia oproti aktuálne použitým markerom? Sú známe nejaké

jadrové markre s malým počtom kopií pre príbuzné rody alebo v rámci čel'ade? Boli
uŽ použité za účelom Ď7logenetických analýz?

4.) V metodickej časti mi chýba odóvodnenie prečo sa analyzovali metódou neighbour
network i súbory dát pozostávajúce výlučne z di- a hexaploidov. Mohli by ste to
v krátkosti vysvetliť?
5.) Pri analýze ITS, v rámci redukcie súboru dát boli kvóli bazálnej pozícii v predbežnej
Ď7logenetickej analýze vylúčené všetky sekvencie taxónov C. prcžkcťs'Ácz Í2/, C. rcí#cÁz.
a C. Gccz/ccmczícz. Zaujímalo by ma či bazálna pozícia týchto sekvencií nemóže byť

daná tým, Že sa jedná o rekombinantné sekvencie sekvencií druhov zahrnutých do
analýzy, predstavujúce tranzitné štádia concerted evolution? Altematívnym
vysvetlením je Že do analýzy neboli zahmuté príbuzné taxóny. Existujú nejakí
kandidáti, vytipovaní na základe iných znakov, napr. morfologických?
6.) Aký je výskyt hexa anonaploidných rastlín C. czromcííj.cc7? Vyskytujú sa
i sympatricky? Vyskytujú sa hexaploidné populácie i mimo študovanú lokalitu Kerala? Pokial' áno prečo boli analyzované dve rastliny z tej istej lokality a nie zo
vzdialenejších?

Pripomienky a drobné komentáre:
1.) Na strane 19 sa cituje práca Alvarez and Wendel 2005. Vreferenciách som danú
citáciu nenašiel, pravdepodobne tým bola myslená práca Alvarez and Wendel 2003 .
2.) V ITS štúdii bolo pre niektoré druhy analyzovaných viac jedincov. V tabul'ke 3 kde je
analyzovaný materiál sumarizovaný, by pri týchto vzorkách mala byť uvedená
i informácia o lokalitách z ktorých pochádzajú, podobne ako je to v súhmnej tabul'ke
materiálu použitého na AFLP. Čitatel' by sa nemusel vracať spát' ktabul'ke č.1
a pracne informáciu o lokalite dohl'adávať.
3.) Vtabul'ke 3 nie je nonaploidný jedinec C. c7romcí/z.ccz označený číslom, ale na
fylogenetických stromoch (obrázky 12 a 14) má označenie (3).
4.) Na strane 60 sa v texte uvádza, že C. czGr#gz.7zoscz a c. rcr4Ícrkcz#Ícz klastrujú s C.
zc}7?ÍÁor%z.zcz v rámci skupín lh a li. Na fylogenetických stromoch (obrázky 12 a 138),
ku ktorým text odkazuj e sa C. zc7#ÍÁorÁz.zc} neobjavuje.

Zhrnutie a záver:

Diplomová práca odhal'uje nesmieme zložitú splet' fylogenetických vzťahov rámci rodu
C#rcz"c7 a ozrejmuje vzt'ahy medzi študovaným rodom ablízko príbuznými rodmi.
Predstavuje prvú rozsiahlejšiu molekuláme systematickú štúdiu rodu C#rczmcz, ktorá
výraznou mierou obohacuje poznatky o danom rode. Vzhl'adom k obrovskému množstvu
spracovaného materiálu a analyzovaných dát sa jedná o prácu časovo i myšlienkovo
nesmieme náročnú a kvalitnú, ktorá by mala byt' prezentovaná širšej vedeckej obci, formou
publikácie v odbornom časopise.
Diplomovú prácu odporúčam k obhajobe.
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