
Posudek na diplomovou práci

Martin Bartuška, Genetická variabilita kriticky ohroženého žabníčku vzplývavého
(Luronium natans L., Alismataceae) na okraji areálu a její význam pro cílenou
druhovou ochranu.

Posuzovaná magisterská diplomovápráce (63 stran' včetně 1l obrazových příloh a l tabulky)
je zaměřena na hlavní aspekty druhové ochrany jednoho zmá|adruhů české flóry, který
poživá ochrany na celoevropské úrovni. Tento druh' dlouho u nás považovaný zabeznadějně
vyhynulý, byl recentně nalezen na dvou lokalitách v SZ Čechách. Diplomant vyuŽiv této
příleŽitosti prozkouma| zrtnných hledisek české a některé b|izké německé populace s cílem
především zjistit vnitro- a mezipopulační genetickou diversitu, posoudit její souvislost
s populačně biologickými a $,togeografickými jevy předpokládanými na okraji areálu a
získané poznatky využit pro cílenou ochranu druhu.
Práce má dobrou logickou stavbu' jasně označené cíle, podrobně popsané postupy' kterými
lze daných cílů dosáhnout (příslušné partie jsou moŽná aŽ příliš podrobné, zejména při popisu
metodik, které autor nepouŽíval, a jejich rozsah je možná na úkor presentace výsledků a jejich
diskuse -vlzníže uvedené dotazy), korektní presentaci a diskusi výsledků (i kdyŽ tuatamaž
příliš stručnou).
Z předností práce bych jmenoval zejménapoužiti vhodné metodiky zjišt'ování genetické
diversity a zahrnutí populací zuzemí Německa.
Po formální stránce je práce průměmá: chybějící popisky u obrázků v příloze 1, v textu je
poměrně dost překlepů _ označil jsem v poskytnuté výtisku, některé partie (např. na stt,23-
25) by bylo moŽno jednoduchými grafickými prostředky podat přehledněji' nedostatky jsou u
citované literatury - některé práce, naněžje odkazováno, v přehledu citovaných pramenů
chybějí (např. práce Shaal 2003 zmiňovaná na str. 8' což je možnátotéž, co Schaa 2003 ze str.
9), velmi často se v textu odkazuje na práci kolektivní jako by ji publikoval první autor).

Na autora mám následující dotazy a připomínky:

A) PouŽitá prezentace výsledků isozymových ana|ýz @, a5.a7) neumoŽňuje udělat si jasnou
představu, co všechno je ze ziskaných výsledků moŽno vyčíst. Autor uvádí a diskutuje
přítomnost jednotlivých genotyp:ů' cožje výsledek zpracováni primárních dat. Ta ale
v případě isozymové ana|ýzy často umoŽňují i alelické vyhodnocení výsledků, následně
posouzení genetické příbuznosti rostliďklonů apod. Tato data jsem v práci nenalezl!
Doporučuji, aby tabulka s primárními daty isozymové ana|ýzy by|aprezentována a
komentována při obhajobě (,,čitelnost.. jednotlivých ana|yzovaných enzym' systému, míra
homozygotnosti/heterozygotnosti atd') a posléze před odevzdáním do knihovny vtělena do
práce.

B) Jaký má autor názot na moŽnost, Že Luronium natans bylo na uzemí Labských pískovců
pouze přehlíŽeno a jeho tamní výskyt má dlouhodobý charakter? A oč svůj názor opirá?

C) Y závěrečných kapitolách (str. 52-54) je zmiňována ochranářSká taktika pouŽitelná pro
Luronium natans. Není ale po mém soudu dost podrobně a jasně uvedena, není zřejmě, co je
převzato z|iteratury (atudíž ověřeno v jiných podmínkách) a co je výsledkem pozorování a
pěstebních zkušeností autora. Prosím upřesnit.



,/ D) Domnír,ám se, Že lokalizovat studor.ané plochy pomocí zeměpisných souřadnic s přesností
7 na setiny zeměpisné vteřiny je nesmyslné (cf. str. 35). Myslíte, že mám pravdu nebo se

mýlím?

Závěr:
Práce Martina Bartušky představuje pohotovou studii úspěšně vyhodnocující.vybrané aspekty
biologie druhu Luronium natans' povaŽovaného za vyhynulý taxon květeny CR a nedávno
znovuna|ezeného v SZ Čechách. Práceje cenným příspěvkem do fondu znalostí o druhové
ochraně přírody' jak ve smyslu speciálním (tj. o daném druhu ochranářsky významném
v celém svém areálu)' tak obecném (příspěvek k porozumění populačně biologickým a
populačně genetickým procesům na okrajích areálů)' Bylo by vhodné, aby výsledky práce
nezůstaly v rukopisné podobě, ale aby byly zveřejněny v odborném tisku.

Práci považuji zazdaři|ou a doporučuji ji k obhajobě.

Y Praze,16.IX.2009

Jaá Štěpánek


