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significance in the invasion of Heracleum mantegazzianum 
 
Předmětná práce je souborem tří rukopisů z nichž dva jsou vyšlé v renomovaném vědeckém 
časopise registrovaném ve WoS a jeden je ve stádiu rukopisu zaslaného redakci.  Ve všech 
případech je kandidátka prvním autorem uvedených prací. Práce je doplněna zdařilým 
přehledem literatury týkající se alelopatie mezi rostlinami rostlinných invazí a významu 
alelopatie pro ekologickou úspěšnost invazních druhů.  Literární přehled ústí v cíle a hypotézy 
práce.  Po presentaci jednotlivých rukopisů následuje část summary and conclusion, která 
shrnuje přínos presentovaných rukopisů.  Přestože instrukce nejsou v tomto směru zcela jasné, 
bylo by bývalo cenné vytvořit separátní kapitolu zabývající se rolí novel wepon hypothesis i  
Heracleum mantegazzianum, která by se pokusila formou syntetického článku o propojení  
výsledků literatury a jednotlivých studií.  Taková kapitola by patrně lépe shrnula přínos 
autorky k problematice (který zde sice je popsán ale poněkud útržkovitě) a navíc by se 
v budoucnu mohla stát základem samostatného publikovatelného článku. 
 
Úvodní pasáže i jednotlivé rukopisy jsou napsány přehlednou čtivou angličtinou,  jsou logicky 
uspořádány a svědčí o velmi dobrých verbalizačních a formulačních schopnostech autorky. 
Dva z předmětných rukopisů prošli již náročným recenzním řízením  a proto bych své dotazy 
soustředil zejména na rukopis „Intraspecific variability in allelopathy of Heracleum 
mantegazzianum is linked to metabolic profile“, který je stále v recenzním řízení. K tomuto 
rukopisu bych měl několik připomínek a dotazů. 
 
Jak byl definován rozdíl mezi population a area jedná se čistě u vzdálenost (arbitrážně danou 
hranici) nebo bylo například nutné aby area byl soubor populací, které jsou si navzájem blíže 
než všechny populace jiné area. Podobně tak populace jedná se prostě o skupinu jedinců 
v nějaké dané vzdálenosti od jiných jedinců nebo o izolovanou skupinu jedinců.  Jedná si se o 
případ 1 jak byly definovány hranice jedná li se o případ 2 byly jednotlivé populace podobně 
velké? 
 
Není my úplně jasné zpracování phytotoxických testů,  between studies meataanalysis, co 
jsou studies, jsou to všechna opakování jednoho genotypu nebo jedno opakování jednoho 
genotypu? Platí li první varianta jak bylo provedeno variation partitioning. 
 
 Jak si vysvětlujete vysoký podíl variability mezi jednotlivými experimentálními 
opakováními, při laboratorním testu, kde podmínky byli velmi standardizované? 
Lze odlišit podíl variability kontrol  od variability odpovědi na působení exudátů. 
 
Ve světle tak vysoké variability mezi opakováními v terénních podmínkách bude jistě 
produkce a účinek allelopatik ovlivněn lokálními půdními a dalšími ekologickými liniemi, 
které mohou významně zvyšovat celkovou variabilitu, nemůže to vést k tomu že bude 
v terénních podmínkách vliv linií zcela potlačen vlivem lokálních ekologických podmínek. 
 
Do jaké míry se autorka domnívá že produkce exudátů v hydroponické kultuře odpovídá 
jejich spektru v půdě, nebylo by získávání exudátů například ze sterilního písku ekologicky 
relevantnější? 
 
Převážná většina následujícího odstavce nepatří do Výsledků měla by být rozdělen do úvodu, 
metodiky a diskuse. 



In addition, we searched for fouranocoumarins, which are typical secondary metabolites in 
Heracleum mantegazzianum (Tiley et al. 1996) and were previously reported to be responsible for 
allelopathic effect (Macías et al. 1993; García et al. 2002). We found two furanocoumarins, 
xanthotoxin and bergapten, present in the exudates according to elemental composition and 
comparison of retention times and fragmentation patterns in the CID MS spectra with those of 
authentic standards. However, these were not connected to the magnitude of the allelopathic 
effect. Naopak vlastní „výskedek“ je zde hodně zamlžen. 
 
Nicméně výše uvedené připomínky nikterak nesnižují celkovou hodnotu práce kterou bez 
pochyby pokládám za dobrý podklad pro udělení titulu PhD. 
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