
 

Oponentský posudek na diplomovou práci: 

Kristýna Dvořáková: Hybridizace a mikroevoluční vztahy u středoevropských zástupců rodu 
Diphasiastrum Holub 

Diplomová práce se zabývá problematikou hybridizace a mikroevolučních vztahů a případných 
ochranářských aplikací u středoevropských zástupců rodu Diphasiastrum. Hlavním cílem bylo zjištění 
vztahu mezi velikostí genomu a souborem morfologických znaků a srovnání s doposud 
vymezovanými a uznávanými druhy. Zatímco tři hlavní druhy (D. alpinum, D. complanatum a D. 
tristachyum) se ukázaly jako dobře oddělené a definovatelné, po zahrnutí tří 
hybridních/hybridogenních druhů (D. issleri, D. oelgaardii a D. zeilleri) se hranice „smazávají“ a 
variabilita se stává víceméně kontinuální. Na základě získaných dat autorka usuzuje, že rostliny řazené 
k hybridním/hybridogenním druhům vznikají opakovaně a polytopně a pravděpodobně se zpětně kříží 
s rostlinami rodičovských druhů za vzniku hybridních rojů.   

Téma práce považuji za vhodně zvolené. Rodu Diphasiastrum je u nás tradičně věnována pozornost, 
většina publikovaných prací se ale doposud zabývala spíše rozšířením nebo taxonomií založenou na 
proměnlivosti morfologických znaků. Významná je i návaznost na disertační práci zabývající se 
retikulární evolucí v rodu Diphasiastrum, obhájenou na univerzitě v Uppsale (Aagard 2009).  Cíle 
práce byly vhodně a realisticky stanovené. Metodické přístupy a množství rostlinného materiálu (i 
design sběru) odpovídají položeným otázkám.  

Struktura práce je klasická. Úvodní části by se dalo vytknout nadbytečné opakování některých částí; 
použité metody jsou detailně a srozumitelně popsány. Dobře jsou napsány i části Výsledky a Diskuse. 
Po formální stránce je práce až na několik výjimek (např. Tabulka 1 a seznam literatury) kvalitně a 
pečlivě zpracovaná. 

K práci nemám zásadnější připomínky, menší výhrady jsou shrnuty v následujícím textu: 

1) Proč nebyla v případě morfologických znaků použita diskriminační analýza (skupiny 
vymezené na základě velikosti genomu)?  

2) Nenašel jsem výsledky exploratory data analysis (popisné statistiky) 

 

Do diskuse navrhuji následující otázky: 

1) Ví se něco o morfologické plasticitě jednotlivých druhů? (v textu je zmíněna jedna popsaná 
varieta, u které někteří autoři soudí, že jde spíše jen o projev morfologické plasticity) 

2) Získaná data (spolu s již dříve známými) ukazují, že D. issleri je spíše hybridogenní druh a D. 
oelgaardii spíše soubor opakovaně vznikajících hybridů. Byla by nějaká metodika, která by 
tohle mohla nějak významněji podpořit (nebo naopak vyvrátit)? 

3) V práci je zmíněna i situace v Severní Americe – je tam nějaká studie, která by ukazovala 
podobný, nebo naopak odlišný pattern variability jaký prokázala tato studie? 

4) Jak autorka uvádí, hybridizace může být umožněna i setkáváním druhům na antropicky 
podmíněných stanovištích (např. na sjezdovkách). Jaká mohla být situace během jednotlivých 
období holocénu? Co třeba v klimatickém optimu (atlantiku)? 



5) Autorka zmiňuje práci zabývající se analýzou isozymů (Stoor et al. 1996), která ale není zcela 
věrohodná a spolehlivá – proč? Jaké jsou obecně výhody a naopak nevýhody a omezení 
analýzy isozymů? 

6) Jak může vzniklý hybrid obecně předejít zpětnému křížení s rodičovskými rostlinami? 
7) Jak je to typifikací jména Lycopodium complanatum L.? 
 
 

Drobné (v mnoha případech pouze formální) připomínky: 

V textu se na mnoha místech opakují jména autorů jednotlivých taxonů, autory stačí psát jen při prvním uvedení 
jména.  

Str. 2, 11. řádek: D. wightianum (Grev. et Hook.) – asi chybí kombinátor jména, nebo není kombinace? 

Str. 3: V synonymice by mohlo být zmíněno proč nelze použít jméno Stachynandrum C. Presl (např. nom. illeg.). 

Str. 4, poslední odstavec: opakování ze str. 1. 

Str. 4, obr. 1: levá část je obráceně. 

Str. 7, legenda k obr. 3: upravit formulaci „… rozšíření druhu nazvaného D. complanatum subsp. 
chamaecyparissus…“ (není to druh) 

Str. 9, poslední odstavec: Lycopodium alpinum subsp. kablikianum bylo popsáno v roce 1938, nikoliv v 90. 
letech 20. století. 

Str. 10, 2. Odstavec: V textu jsou důsledně uváděni autoři jmen, měli by být i u L. alpinum var. decipiens. 

Str. 10, poznámka pod čarou: Text je trochu zmatečný. 

Str. 11, oddíl d): „… byl určen za poddruh…“ – jinak formulovat, např. byl zkombinován do ranku poddruhu 

Str. 11, oddíl d): věta „Blízký vztah…“ nějak moc nedává smyl… 

Str. 12, synonymika: obrácena kurzíva a stojaté písmo, jak je to s Pursh non Nutt.? 

Str. 13, poslední odstavec: celý odstavec by bylo potřeba přeformulovat, zejména druhá věta je hodně nejasná. 

Str. 14, synonymika: u jmen infraspecifických taxonů se píše autor jen na konci. 

Str. 14, synonymika: Lycopodium alpinum subsp. kablikianum popsal Domin v roce 1938, má tam být tudíž jen 
„Domin“, nikoliv „(Domin) Dostál“. 

Str. 15, oddíl d): v první větě by mělo být L. complanatum, ve druhé L. alpinum (Issler uznával široký rod 
Lycopodium). 

Str. 15, oddíl d): jak je to s var. vittiforme? Domin v protologu (1938) uvádí, že „sem patří originální rostlina 
z centrálního hřebenu Voges“, pak by ale jméno bylo ilegitimní, protože na té rostlině je založeno jméno issleri 
Rouy. Na druhou stranu tu Domin zmiňuje rostlinu, kterou mu poslal Issler a která asi byla odlišná od té 
původní, tudíž oba taxony asi nebudou homotypní. 

Str. 15, oddíl d): „Dominem popsané Lycopodium issleri…“ – Domin Lycopodium issleri nepopsal, formulovat 
třeba jako „Lycopodium issleri v Dominově pojetí“. 

Str. 18, oddíl b): Zeillerův s velkým „Z“. 



Str. 21, 3. Řádek odzdola: může být křovinaté pole? 

Str. 30-31, Tab. 1: je v ní hodně grafických chyb a chybí vysvětlivky ke zkratkám jmen autorů (i když se na to dá 
intuitivně přijít…). 

 
Závěr 

Autorka zcela jistě prokázala schopnost pod vedením školitele samostatně zpracovat zadané téma a 
výsledky vhodnou formou prezentovat a interpretovat. Práci doporučuji k obhajobě na katedře 
botaniky PřF UK Praha a navrhuji hodnocení stupněm 1 (výborně). 

 

V Praze, 26. 5. 2012 

 

                                                                                                                 Jindřich Chrtek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


