
Posudek na diplomovou práci Heleny Mašterové „Hybridizace orobinců Typha latifolia a T. 

angustifolia“ 

 

 

Diplomová práce Heleny Mašterové zabývající se hybridizací dvou druhů orobinců na území 

České republiky je bezesporu prací velmi kvalitní. Diplomantka se pokusila dokázat 

přítomnost křížence T. ×glauca z různých pohledů a nade vší pochybnost ukázala, že se 

v přírodních populacích hybridní rostliny skutečně vyskytují. Výsledky diplomové práce jsou 

opřeny zejména o analýzu mikrosatelitů, které jsou velmi vhodným nástrojem k detekci 

hybridních rostlin, zvláště pak máme-li k dispozici druhově specifické mikrosatelity, tak jak 

je tomu u orobinců. K rozlišení „čistých“ druhů a kříženců použila taktéž morfometrickou 

analýzu. Získané výsledky vhodně doplnila sledováním fenologie kvetení, kontrolovaným 

křížením rostlin v kultuře a terénu a klíčním pokusem. Zvolený metodický aparát je velmi 

vhodný k vyřešení daného problému a diplomantce se alespoň částečně podařilo nahlédnout 

do černé skříňky orobincového výzkumu; tedy zatímco kříženci mezi oběma druhy vznikají 

v Evropě jen velmi vzácně, v sekundárním areálu dochází k hybridizaci běžně a doposud se 

přesně neví, co je příčinou tohoto jevu. Diplomová práce přináší velmi solidní data, která 

tento jev skutečně potvrzují, bohužel nevysvětluje, jak je možné, že na jiném kontinentu 

orobince běžně hybridizují a invazivně se šíří, což ale nebyl náplní práce a ani by nebylo 

možné z časových důvodů zvládnout. Celkově autorka prokázala, že je schopna velmi dobře 

pracovat s literárními zdroji a získané informace vhodně zasadit do širšího kontextu 

současných znalostí. Vzhledem k tomu, že práce je zpracována na vysoké vědecké úrovni, 

založena na rozsáhlém datovém souboru, který je dobře statisticky zpracován, navíc je bez 

překlepů a jazykových chyb, navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

 

K diplomantce mám následující otázky, které považuji za vhodné diskutovat v průběhu 

obhajoby. Otázek je poměrně mnoho, což není odrazem nízké kvality práce, jako spíše 

zajímavostí zvoleného tématu: 

 

1) Na str. 10 je uvedeno, že rostliny ze Severní Ameriky se mohou v některých znacích lišit 

od rostlin evropských. V jakých znacích se tedy tyto rostliny liší? 

2) Na str. 15 je uvedeno, že palynologické a paleobotanické studie poukazují na původnost 

T. angustifolia v Severní Americe. Na druhou stranu je citován článek, který dokazuje 

nepůvodnost T. angustifolia v Severní Americe na základě molekulárních dat. Jak si 

autorka tento rozpor vysvětluje?  

3) Na str. 16 autorka popisuje stanovištní nároky jednotlivých studovaných taxonů. Do jaké 

míry může frekvenci výskytu hybridních rostlin ovlivňovat dostupnost stanovišť, na 

kterých mohou kříženci regenerovat? Lišila se stanoviště obsazovaná hybridními 

rostlinami a „čistými“ druhy? Může mít na výskyt kříženců vliv i historie dané lokality? 

Málo kříženců v přírodě může být i důsledkem nedostatku vhodných stanovišť. 

4) Jaká byla celková plodnost křížených a samosprášených rostlin? Vím, že tohle 

diplomantka neměřila, ale přesto, lišil se nějak nápadně počet vytvořených semen ve 

srovnání s normálně se vyvíjejícími palicemi v přírodě? Jsou hybridní rostliny z přírody 

plodné? Je rozdíl v plodnosti u různých typů hybridů? 

5) Na str. 87 je diskutována fertilita pylových zrn. Pokud kříženec netvoří klíčivá semena, 

vytváří fertilní pylová zrna? Pokud ano, co by z toho mohlo plynout? 

6) Na str. 86 je uvedeno, že semena vzniklá z experimentálních hybridizací v Severní 

Americe jsou klíčivá. Z Čech jsou nicméně neklíčivá. Nemůže být tento rozpor 

vysvětlitelný různým provedením hybridizačního experimentu? Byly jednotlivé palice 

taktéž baleny do papírového sáčku nebo byl experiment publikovaný v práci Levy (2005) 



prováděn jinak? Nemůže být způsob provedení experimentu důvodem nulové klíčivosti 

semen z Čech? 

7) Dotaz ohledne klíčivosti semen. Sledoval někdo klíčivost semen sebraných z přírodních 

populací? Je tato klíčivost vyšší než ta, která byla zjištěn u semen vzniklých při 

experimentální hybridizaci? V práci se dále uvádí (str. 53), že semena kříženců neklíčí. 

Neklíčí proto, že jsou mrtvá, dormantní či potřebují jiné, specifické, podmínky ke klíčení? 

8) Mikrosatelity jsou markery obvykle používané na populační úrovni v rámci jednoho 

druhu. Přestože práce, které cross-amplifikují nějaké mikrosatelity z jednoho druhu na 

jiný, obvykle blízce příbuzný, druh se množí jak houby po dešti, jen vzácně tyto práce 

testují homologii mikrosatelitových fragmentů. Rád bych se zeptal, zde někdy někdo nebo 

autorka sama zkoušel, zda si repetice určitého mikrosatelitového lokusu u různých druhů 

skutečně odpovídají? Jinými slovy, do jaké míry je možné se obávat nebezpečí, že díky 

mutacím na daném lokusu u jednoho druhu (inzerce nebo delece, které nejsou 

mikrosatelitovou repeticí) způsobí, že délky mikrosatelitů si nebudou odpovídat. Pokud 

tedy bude určitý mikrosatelitový lokus mutovat ať už mimo tělo samotného mikrosatelitu 

nebo v rámci něho, pak např. délka 120 bp u jednoho druhu se může rovnat délce 122 bp u 

jiného druhu. 

9) Jak si diplomantka vysvětluje vzácný výskyt kříženců v ČR a jejich hojnost v Severní 

Americe? Jsou američtí kříženci také tak málo plodní? Je jejich šíření realizováno 

zejména klonální cestou? Proč se totéž neděje u nás? 

10) Na str. 54 je napsáno, že zpětní kříženci byly pouze k druhu T. angustifolia. Na obrázku 

18 jsou však zpětní kříženci umístěni mezi oběma rodiči společně s F1 hybridem. Navíc 

v tomto případě spadá část pokročilých kříženců do skupiny T. latifolia a jen někteří 

pokročilí kříženci jsou blízko T. angustifolia. Proč? Dále pak je na str. 67 uvedeno, že 

výsledky z PCoA ukazují obdobný pattern jako výsledky z Neighbour-joining stromu, což 

není příliš pravda, protože tady opravdu zpětní kříženci spadají do skupiny T. angustifolia. 

11) Na obrázku 19 a 20 je vidět, že jedinci z jedné populace se mnohdy nacházejí na různých 

částech stromu, vyjma populací z Prahy v případě T. angustifolia. To samé je potvrzeno i 

testem izolace vzdáleností (str. 74). Co může být důvodem této nesourodé distribuce 

genotypů v prostoru? 

12) Program Structure přiřadil některé hybridní jedince do klastru T. angustifolia, jiné do 

klastru T. latifolia. Koresponduje zařazení s typem kříženců, které ve své práci autorka 

rozeznává? 

13) Na straně 78 diplomantka ukazuje, že morfologicky jsou kříženci značně proměnliví. 

Mám jen zvědavou otázku, zda je vůbec šance tyhle hybridní rostliny rozeznávat 

v přírodě? Jsem schopen poznat F1 hybrida, pokročilého křížence, či dokonce zpětného 

křížence? 

14) Na str. 85 a 86 je diskutováno křížení a klíčení semen. Jen na okraj bych se rád zeptal, zda 

existuje nějaká variabilita ve velikosti genomu mezi studovanými druhy? 

15) Na str. 90 je vyšší samosprašnost T. latifolia vysvětlována tím, že samčí a samičí palice 

jsou blíže u sebe. Může opravdu těch pár centimetrů hrát tak důležitou roli? 

16) Na str. 31 je v Tabulce 5 uveden počet rostlin použitých ke sledování fenologie kvetení, 

na str. 50 pak obrázky 15 a 16 ukazují překryv v kvetení obou druhů. Je škoda, že v tomto 

případě je počet sledovaných jedinců poměrně malý a je také škoda, že výsledky jsou 

uvedeny pro všechny lokality dohromady. Má otázka zní, zda opravdu na jednotlivých 

lokalitách kvetou druhy vždy ve stejnou dobu? Dále by mě zajímalo co všechno by mohlo 

ovlivňovat posun v kvetení a tudíž způsobovat rozdílné fenofáze jednotlivých druhů na 

různých lokalitách. 

 

 



 

 

Připomínky zde uvedené považuji za formální a nepodstatné a neočekávám na ně odpověď 

v průběhu obhajoby: 

 

1) str. 5, poslední řádek – Adachi studoval R. compacta v Japonsku, což v podstatě nemá 

s invazí našich křídlatek mnoho společného. 

2) Tabulka 1 – škoda, že autorka neuvádí i znaky hybridního taxonu, jakkoli se překrývají. 

3) Na str. 39 autorka v popisu postupu analýzy mikrosatelitů zmiňuje nanášení multiplexu na 

gel. Tento krok mi přijde zbytečný, protože stejně není vidět, kolik mirosatelitových 

lokusů se amplifikovalo. 

4) Str. 59 – bylo by vhodné uvést také hodnoty pozorované heterozygotnosti a otestovat 

HWE. Mimo jiné i proto, že je to důležitá podmínka k následným analýzám zejména 

v programu Structure. 

5) Str. 63 – text vysvětlující značení jednotlivých oblastí různými barvami patří do popisky 

k obrázkům, ne do textu výsledků. 
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