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Ve své diplomové práci se Monika Pospíšilová zabývá evolucí karyotypu a velikosti genomu 

v rodě Globba (Zingiberaceae) a mechanismy, které se v evoluci těchto znaků uplatňovaly. 

Analyzované druhy dobře reprezentují fylogenezi celého rodu. Zjištěné hodnoty velikostí 

genomu jsou vůbec prvními údaji pro rod Globba a v tomto smyslu jde o výrazné rozšíření 

dosavadních znalostí o čeledi Zingiberaceae. Za velký klad považuji to, že Monika až na 

výjimky způsobené nedostupností materiálu nepřebírala chromozómové počty z literatury, ale 

pro většinu jedinců je spočítala sama, zejména uvážíme-li, že u několika jedinců zjistila jiné 

počty, než pro daný druh uvádí literatura. Při zpracování dat Monika využila několik 

alternativních přístupů a obdivuhodný arsenál moderních softwarových balíků, jak pro 

rekonstrukci fylogeneze rodu na základě dvou molekulárních markerů, tak pro fylogenetickou 

analýzu naměřených dat. Výsledková část, ačkoli v ní nic nechybí a obsahuje mnoho obrázků, 

grafů a tabulek, působí místy nepřehledně. Např. výčty různých parametrů z programů pro 

rekonstrukci fylogeneze nebo pro analýzu evoluce velikosti genomu by bylo lépe uvést pouze 

v tabulce. Podobně údaje o 2n, 2C, Cx či 2C/2n, které jsou postupně vymapované na čtyřech 

fylogenetických stromech, by možná bylo lepší sloučit do jednoho nebo dvou obrázků, např. 

s využitím mřížky vedle stromu místo barvení větví, aby bylo lépe vidět, jak spolu tyto znaky 

ve fylogenezi souvisejí. V diskuzi Monika důkladně srovnává svá zjištění o fylogenezi a 

evoluci karyotypu a velikosti genomu rodu Globba s dosavadními znalostmi o tomto rodě, 

dobře hodnotí potíže spojené s interpretací některých výsledků a navrhuje rozumná řešení. Na 

druhou stranu v diskuzi postrádám zasazení získaných výsledků do širšího kontextu, zejména 

v souvislosti s problematikou evoluce velikosti genomu u tropických rostlin, např. incidence 

polyploidie. Zrovna tak v diskuzi chybí interpretace výsledků zjištěných ancestrálních stavů 

velikostí genomu, rovněž jsou nevyjasněné důvody, které k této analýze vedly. V diskuzi také 

chybí důkladnější rozbor významu chromozomálních přestaveb, přestože je jim v úvodu 

věnován značný prostor.  

 

Přestože práce trpí některými výše zmíněnými nedostatky, považuji předkládanou 

diplomovou práci Moniky Pospíšilové za důležitý přínos pro pochopení evoluce genomu 

tropických rostlin.  

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 2. 

 

Otázky: 

 

1) V úvodu na str. 2 je uvedeno, že polyploidie je u tropických rostlin vzácná. Jak si tento 

jev vysvětlujete? Jak v této souvislosti interpretujete naopak častý výskyt polyploidie 

u rodu Globba? 

2) Jak si vysvětlujete negativní vztah mezi stupněm ploidie a monoploidní velikostí 

genomu? (čím vyšší ploid, tím nižší Cx)  

3) Jak souvisí vámi zjištěné údaje o velikosti genomu a karyologii s geografickou 

distribucí analyzovaných druhů, případně s ekologií těchto druhů? 

4) Co znamenají zjištěné ancestrální hodnoty 1C a Cx pro interpretaci evoluce karyotypu 

a velikosti genomu rodu Globba? 

5) Určení základního chromozómového čísla je u rodu Globba problematické, což 

mohlo, jak uvádíte v diskuzi, vést ke zkreslení zjištěných hodnot Cx a následných 

fylogenetických analýz. Nebylo v tomto smyslu lepší použít průměrnou velikost 



chromozómů (2C/2n) místo hodnoty Cx odhadované z nejistého základního 

chromozómového čísla? Byla provedena i fylogenetická analýza 2C/2n? 

6) Uvažovali jste o použití dalších markerů pro rekonstrukci fylogeneze rodu Globba, 

zejména kvůli problémům spojeným s různou rychlostí evoluce ITS a matK? 

7) Existují v literatuře dostupné informace o karyomorfologii (podíl meta- či 

akrocentrických chromozómů apod.) příbuzných rodů z čeledi Zingiberaceae? Pokud 

ano, bylo by možné je nějak využít při odhadu základního chromozómového čísla 

rodu Globba? 
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