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Předložená   diplomová   práce   se   zabývá   tetraploidním   poddruhem   Ca!rdcz7%g.m   omczm   subsp.
a%sfrz.a!ca!.  K]ade  si  za  cíl  zdokumentovat jeho  rozšíření  v  Česku,  které  bylo  dosud  známé jen
částečně,  a  srovnat jej  s jinými  alpskýni  migranty,  dále najít  a prozkoumat  smíšené populace  s
diploidním  poddruhem  C.  cz.  subsp.  a!marfl  a prozkoumat  genetickou  variabilitu  obou poddruhů.
Mohu říci, Že cíle práce byly - některé lépe, některé hůře - splněny.

Z textu je jasné, Že studentka odvedla skutečně hodně práce při sběru materiálu v terénu i při
jeho zpracování v laboratoři, jak pfi průtokové cytometrii, tak pfi metodě AFLP. Přitom zejména v
případě průtokové cytometrie je zřetelné, Že nešlo o úplně jednoduchý materiál.  Velké množství
odvedené  práce  považuji  za  hlavní  klad  této  diplomové  práce.  Kladem je  i  to,  Že  práce  přináší
některé zcela originální výsledky, které výrazně obohacují dosavadní znalosti o studovaném druhu
(např. objev smíšených populací a triploidů).

Naopak za nejvýraznější nedostatek práce považuji nedostatečnou práci se získanýni daty.
Interpretace výsledků jsou velmi  stručné  a zejména mi  chybí propojení jednotlivých částí práce.
Například mě překvapuje,  Že i když metoda AFLP podle autorky napovídá,  Že část studovaných
jedinců" přísluší  k jednomu klonu,  není  toto  nijak  zohledněno  ani  ve výsledcích  ani  v  diskusi
cytometrické části práce. Výhrady mám i k analýze rozšíření jednotlivých poddruhů. Poměmě slabé
jsou i rešeršní části práce, zejména to platí pro kapitolu „Druhy alpské migrace``. Rešerše literatury
by neměla být opsáním původních pramenů, ale infomace z nich je třeba propojit, porovnat a třeba
na   základě   toho   nově   interpretovat.   K   čemu   je   například   6   stran   zabírající   tabulka   s
chromozómovýni  počty  Cczrdczmi.ne  czmcmcz  s.l.  vytažená  z  databáze  Kučera  et  al.  (2005),  když
údaje  v  ní  nejsou  nijak  využity  a  komentovány?   Také   studentce  pro  případné  příští  práce
doporučuji,  aby věnovala více pozomosti  textu jako takovému, je dobré ho nějak „převyprávět"
vlastními slovy a ne aby čtenář viděl téměř nezměněné věty z původních pramenů, které na první
pohled umožňují poznat, odkud byl který odstavec převzatý.

Po  fomální  stránce  práce  zcela  vyhovuje:  má  obvyklou  strukturu,  je  dobře  graficky
zpracovaná  a  dobře  se  čte,  na  CD jsou  přiložena  primámí  data.  Seznam  literatury je jednotně
zpracován a je přiměřeně rozsáhlý (133  citací, z toho ale cca 50 laboratomí metodiky, manuály k
počítačovýn programům, jednotlivé rody v Květeně  ČR,  apod.).  Chci  vyzdvihnout,  že práce je
psána celkem korektní  češtinou  s  minimem pravopisných  chyb  a překlepů.  Pro příště doporučuji
snad  jen  odstranění  některých  opakujících  se  kostrbatých  obratů  („druh  nalézá  uplatnění  ve
společenstvech . . .") a korekci interpunkce, která místy odpovídá spíš anglické než české gramatice.

Práce  lvy Krásné jednoznačně  splňuje požadavky'kladené na  diplomové práce  a proto ji
doporučuji k obhajobě, vzhledem k uvedenm nedostatkům navrhuji hodnocení velmi dobře.

Petr Kouteck 15.9.2008

Otázky a náměty k diskusi

1)  Pro  interpretaci  výsledků  cytometrických  analýz  i  AFI,P je  klíčová  znalost  rozmnožovacího
s!zs±ÉĚn±± studovaného druhu. Autoka v textu uvádí alogamii (str.  16), ale např. v Květeně ČR je v
charakteristice  rodu  Cardczm!.7#  uvedena  autogamie  s  výjimkou  C. proíe7#!.s  agg.  Jaký je  podíl
autogamie u C. a!mcmcz agg.? Kromě pohlavního rozmnožování se u C. cw7mcz agg. zjevně uplatňuje
i vegetativní rozmnožování. Jak k němu dochází asterá část rostliny k němu slouží)? Jaký je rozsah
jednotlivých klonů?
2)  Ke  studiu původu  tetraploidů byla  z  celé  škály molekulámích metod  zvolena metoda AFLP,
která patří mezi nQjnáročnější ják finančně, tak na množstvl' práce v laboratoři nebo kvalitu DNA.
Proč byla  zvolena právě  tato  metoda?  Jaké jsou jiné možnosti?  Jaké  výhody  oproti  nim  má  ve
studovaném případě AFLP?

3) Metodou AFLP byla zjištěna nulová genetická variabilita v rámci populace triploidů. Autorka to
interpretuje  tak,  Že pravděpodobně  o jeden !s±gp.  Je to  možné,  s  ohledem  na  způsob  klonálního



rozmnožování?  Co  vylučuje jiné možnosti,  např.  autogamii  nebo  vliv  efektu  zakladatele  v malé
populaci? Překvapuje mne také, že v práci není nijak komentován výsk)ft dalších jedinců v rámci
jedné populace, mezi kterými nebýly nalezeny genetické rozdíly (např. jedinci 49+50, 92+93U4,
127+129+131+132,  aj.).  Nemůže  i  v  tomto  případě jít  o  klony?  Pokud  ano, ják by to  ovlivnilo
intepretace výsledků AFLP (genetická variábilita v populacích, odhadované stáří populací, apod.)
a cytometrie ®očty j edinců j ednotlivých cytotypů, prostorové uspořádání, atd.)?

4)  Výsledky  AE±± jsou  interDretovánv  tak,  Že  taxon  Ca!rczcz".#G  aw!czm  subp.  a!%m.oca  není
allopolyploidem, není paleopolyploidem a vzniknul asi v pleistocénu (str. 84, 99) a dále že vzniknul
m  sftdovaném   územz'  jen  jednou  (str.   101).   Tato  interpretace  však  v  práci   není   dostatečně
zdůvodněná. Jak se k ní dojde? Jak by teoreticky měly vypadat výsledky AFm v jiných případech
(např. allopolyploid nebo velmi nedávný vznik nebo vícenásobný vznik)?
5) Analýza rozšíření Dloidií je podle mého názoru nedotažená. Chápu, proč se autorka zaměřila na
jihozápadní  část  Česka  a  že  asi  nebylo  možné  stihnout  více  lokalit.  Je  to jen třeba  zohlednit v
interpretaci  výsledků,  což  neučinila.  Tetraploidní  poddnih  se vyskytuje na  samé  severovýchodní
hrarici zkomaného území, tákže není možné tvrdit, že právě tudy jde hranice jeho areálu. Co když
zasáhuje ještě dál k severovýchodu do území, které již nebylo studováno? Lze na základě znalostí
ze  studované  části  Česka  extrapolovat  výskyt  tetraploidů  do  dalších  území  (ekologické  nároky,
podobnost reliéfii atd.)? Dále -jaká je severozápadní hranice areálu tetraploidního poddruhu? Na
straně  7 je prezentována mpka zahmující pouze ntiižnější  části Německa,  ale na str.  94  se  v
rozporu s tím mluví o návaznosti výskytu v Knišných horách na německou část souvislého areálu.
(Osobní poznámka. Autorka má trochu smůlu v tom, že pocházím z Ostravy a jsem proto poněkud
citlivý  na  opomíjení  severovýchodní  části  naší  země.  Proto  si  nemůžu  nepovšimnout  mapek
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Další drobné připomínky
•   Nesouhlasím  s  twzením,  že  lze  předpokládat,  že  triploidní  rostliny  se  sexuálně  rozmnožují,

protože tvoří plody (str.  60).  Tvorba plodů sama o  sobě nemusí nic znamenat.  Semena uvnitř
jakoby  dobře  vyvinuté  tobolky nqpř.  mohou být  abortovaná  nébo  mohou být  zdánlivě  dobře
vyvinutá, ale nemusí klíčit apod.; je třeba to otestovat.

•   Některé  citace jsou  zřejmě  sekundární.  Pokud  ano,  měly by takto  být  označeny  v  seznamu
literatury [např.  str.  17:  ,,... byly rody sjednoceny Crantzem (1769) pod jménem  . . .  (Al-Shehbz
1988)" -chápu to tak, Že údaje o nomenklatorické historii čerpala autorka z práce Al-Shehbz
(1988), ve které je citováno Crantzovo dílo, které v ruce neměla] .

•   Primámí data na CD by bylo by dobré opatřit vysvětlivkami (co je v kterém souboru, jak je co
označené,  apod.)  a  případně  nechat  skutečně  jen  primární  data  a  odstranit  mezivýpočty  a
průběžné verze datových souborů, ve kterých se vyzná asi jen autoka sama.

•   U óoxiz#-wÁjskerp/of (krabicový diagram) je třeba uvádět ffi údaje, na obr.  15 na str. 44 jeden
z nich chybí. Co znázorňuje „krabice`? Předpokládám, Že v tomto případě kvartily.

•   Obrázek  16 (str. 45) je popsán nevhodně „Závislost nadmořské výšky na ploidii" -nadmořská
výška na ploidii jistě nezávisí, to spíš naopak závisí rozšíření ploidií na nadmořské výšce.

•   U    AFIJP     se    nehodnotí    polymorfismus    v    délce    ffagmentů    (str.     75),     ale    pouze
přítomnost/nepřítomnost ffagmentu konkrétní délky.

•   Souřadnice uváděné v seznamu lokalit jsou nereálně přesné -jedna desetina vtefiny odpovídá u
nás asi 3 m v šířce a 2 m v délce, což je hluboce pod přesností použitého GPS přístroje (v lesních
porostech cca 10-15 m), údaje v řádu vteřin by byly správnější.

•   Jak byly připraveny mapky rozšíření? V práci jsem nenalezl citaci použitého software.


