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Cílem předložené diplomové práce bylo získat informace o rozložení genetické diverzity 
populací rákosu obecného na vybraných řekách a rybnících v ČR. Autorka práci rozdělila do 6 
kapitol. V úvodu zavedla čtenáře do širší problematiky a nastínila podstatu práce. Literární 
rešerše je logicky strukturovaná a autorka v ní prezentuje přehled o současných znalostech ve 
studované oblasti. Zaměřuje se na představení vědního oboru biogeografie, dále se zabývá 
šířením rostlin a způsoby jeho studia. Následuje shrnutí možností uplatnění molekulárních 
markerů, kdy se podrobně zabývá použitými mikrosatelity a zpracováním jejich statistických dat. 
Jedna podkapitola je věnována polyploidii, která se u studovaného druhu běžně vyskytuje a je ji 
nutné brát na zřetel při hodnocení mikrosatelitových dat. V závěru této části práce se krátce 
věnuje říční síti, hydrochorním rostlinám a klonalitě. Nakonec kapitoly stručně představila 
studovaný druh Phragmites australis. Metodika je rozdělena na tři části, kdy autorka popisuje 
sběr materiálu v terénu, laboratorní část a hodnocení získaných dat. Metodika je napsána 
stručně a jasně a v přílohách diplomové práce je doplněna podrobnými pracovními návody. 
Část věnovaná výsledkům mne mile překvapila rozsahem použitých statistických metod. 
Autorka využila velkou škálu známých metod a snažila se relevantnost výsledků podpořit 
několika různými metodami. Domnívám se, že v některých případech, bylo možné data 
prezentovat jen jedním způsobem a nebylo nutné zveřejňovat všechny diagramy zvláště tam, 
kde dosáhla pomocí různých statistických metod stejných nebo velmi podobných výsledků. 
V nejtěžší části práce, diskuzi, autorka prokázala schopnost porovnávat vlastní výsledky 
s výsledky jiných autorů a interpretovat zjištěná fakta. Závěr práce je věnovaný shrnutí 
získaných poznatků a autorka v něm stručně odpovídá na otázky, které si kladla v úvodu práce.  
Autorka v práci cituje obsáhlý seznam dostupné literatury, dokládá primární data a v přílohách 
prezentuje některé další zajímavé informace. 

Předkládaná práce působí komplexně a odpovídá požadavkům diplomové práce. V práci 
jsem jen výjimečně narazila na gramatické chyby a domnívám se, že se většinou jednalo o malé 
překlepy.  

Autorce diplomové práce bych ráda položila několik doplňujících otázek. V odpovědích 
na otázky by měla diplomantka ukázat způsobilost vést vědeckou diskusi o řešené 
problematice. 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Autorka se rozhodla používat k hodnocení genetické variability mikrosatelity. Mohla by 
navrhnout jiné dostupné metody, které bylo možné použít? Jaké klady a zápory tyto metody 
mají a jak by je porovnala se zvolenou metodou mikrosatelitů? 

2. V předložené práci je zmíněno použití multi-plexových PCR reakcí. Může autorka vysvětlit 
jejich podstatu? Jakými způsoby je možné tyto reakce provádět a jaká rizika představují? 
Jaké jsou jejich výhody? 

3. V předložené práci není zmíněno, zda u rybníků, které jsou do studie zahrnuty, byl prováděn 
nějaký management např. letnění, které představuje obvykle zásah do okolních populací 
rákosu. Má o tom autorka nějaké informace? Byly některé rybníky zahrnuté do studie 
obhospodařovány a jiné ne? V případě, že ano, našla autorka nějaké rozdíly v míře 
genetické variability? Pokud tuto informaci nemá, může alespoň spekulovat o možném vlivu 
hospodaření na rybnících na populace rákosu? 

4. Sledovala autorka při sběrech v terénu také morfologickou variabilitu rostlin, i přesto že tato 
data nejsou předmětem diplomové práce? Byla schopná zachytit nějaké trendy 
v morfologické variabilitě a sledovat rozdíly v uniformitě populací na rybnících a řekách? 
Dalo by se usuzovat, že genetická variabilita se odráží ve variabilitě morfologické? 

Závěrem lze konstatovat, že se autorce předkládané diplomové práce podařilo formulovat řadu 
zajímavých otázek, které ve své práci odpovídajícím způsobem zodpověděla a dosáhla 
stanovených cílů práce. Doporučuji proto přijetí její diplomové práce k obhajobě a navrhuji 
známku výborně. 

 

v Českých Budějovicích 6. 9. 2011      Ing. Barbora Kubátová, Ph.D. 
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