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Oponentský posudek na diplomovou práci Nikol Krejčová na téma  

„Hybridizace mezi Pulsatilla pratensis a P. patens? 

Skutečnost nebo mýtus?“ 

 

 

 

 

Stručné zhodnocení práce 

 

Předložená diplomová práce přináší zhodnocení hybridizace mezi dvěma druhy konikleců. 

Výsledky uvedené v diplomové práci jsou založené na dostatečně reprezentativním materiálu 

(s přihlédnutím k vzácnosti těchto rostlin) a adekvátnímu množství dat. Metodika jejich sběru 

je v pořádku a odpovídá standardům taxonomické a biosystematické práce. Pro stanovené cíle 

byly zvoleny vhodné metodické přístupy adekvátní rozsahu a možnostem diplomové práce. V 

interpretaci získaných dat jsem neshledal žádné významnější nedostatky (viz však dotaz níže). 

Výsledky studia jsou prezentovány formou textu, tabulek, obrázků a grafů, někdy se však 

prezentace výsledků dublují a informace z textu jsou opakovány v tabulkách.  

 

Na rozdíl od sběru a zpracování dat, které jsou převážně v pořádku, prezentace výsledků v 

diplomové práci místy výrazně pokulhávají, což zbytečně kazí dojem z celé práce. Struktura 

práce je místy zmatečná, některé výsledky jsou už v metodice, četné informace se do úmoru 

opakují (např. ohrožení konikleců je v textu popisováno nejméně 6×), mnohé měly být raději 

vynechány (např. ty o použití konikleců v tradiční čínské a indiánské medicíně nebo národní 

jména pro koniklec v mnoha jazycích včetně jazyka indiánů). Text obsahuje relativně velké 

množství formálních nedostatků, od překlepů přes zmatečné a nejasné formulace až po 

chybějící nebo chybné citace v seznamu literatury (podrobnější soupis příkladů viz níže). Text 

tak bohužel působí dojmem, že byl psán na poslední chvíli a bez následného přečtení. 

 

Základní cíle práce deklarované v úvodu byly splněny. Autorka na základě velikosti genomu 

odlišila rostliny tří taxonů (dva druhy a jejich hybrida) a zjistila podíl hybridů v přírodních 

populacích. Na stejných rostlinách provedla morfometrickou analýzu a identifikovala znaky 

nejvhodnější k morfologickému určování kříženců. Fertilitu hybridů považuje za nízkou a 

dochází tak k závěru, že hybridizace pravděpodobně nepředstavuje pro populace 

rodičovských druhů zásadní nebezpečí. Diplomantka odpověděla na otázky formulované v 

cílech diplomové práce. Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě práce 

 

1) Dotaz k metodice: Z výrazně menších nažek hybrida bylo odvozeno, že jsou nedovyvinutá 

(„Celkově semena působila nedovyvinutě a zaschle.“, str. 62) a patrně neschopná klíčení. 

Proč nebyla testována jejich klíčivost? Vysvětlení, že to bylo kvůli „velmi náročným 

podmínkám, které vyžaduje pyl druhů rodu Pulsatilla“ (str. 62), nerozumím.  

 

2) Jaká úskalí musí překonat primární hybrid v populaci, aby se stal evolučně významným?  

 

3) Kdy je hybridizace pro populaci riziková a kdy může naopak být přínosná? Jaké jsou rizika 

a přínosy, pokud se z úrovně populací přeneseme na úroveň druhu?  

 

4) Jaká může být životnost hybridů a na čem to závisí?  
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5) Mohou se hybridi stát dominantou celých ekosystémů? V jakých typech společenstev 

(ekosystémů) je výraznější role hybridů pravděpodobnější? 

 

6) Co brání mnohem větší míře mezidruhové hybridizace v přírodě? 

 

 

Technické poznámky 

 

Na str. 2 je uvedeno, že rody Pulsatilla a Anemone sdílejí mnohé morfologické znaky, včetně 

toho, že „stonek nese jeden květ“. Přinejmenším Anemone narcissiflora má na lodyze více 

květů uspořádaných v okolíku, ale i některé další naše druhy mohou mít příležitostně dva 

květy.  

 

Informace, že koniklec je symbolem kanadské provincie „Manotoba“ a amerického státu Jižní 

Dakota nepatří do morfologického popisu rostlin (str. 15).  

 

Některé informace se do úmoru opakují, např. že jsou populace konikleců na ústupu je na str. 

1, 4, 6, 15, 54 a 62, že koniklece často hybridizují na str. 1, 3 a 11, atd. 

 

Poznámka o jiné (intermediární) velikosti genomu než mají rodičovské druhy hybridů vznikla 

patrně nepochopením při překladu (str. 9).  

 

Popis v kapitole 4.7, přestože označený jako „jednoduchý popis taxonů“, není možné takto 

označit, když je zmíněno jen pár znaků. Spíše jde o přehled diagnostických znaků.  

 

„Ochranu lokalit před úplným zničením (zástavbou)“ bych nepovažoval za součást 

managementu, ten předpokládá nějaké aktivní zásahy, nikoliv pouze pasivní ochranu. 

 

Pro východoevropské populace druhu Pulsatilla pratensis nelze použít jméno subsp. 

nigricans, protože toto jméno je ilegitimní (viz Preslia 84: 808, 2012).  

 

Spoustu chyb je v citacích literatury, např.: „Lliashenko“, správně Iliashenko. 

 

V seznamu literatury chybí např.: Skalický 1997, Stevens 2014, Sun 2013, Johansson 1995, 

Ro et al. 1997, Moerman 1986. 

 

Nesprávně jsou citovány práce: Anderson 2005, Hensen et al. 2004, Ehrendorfer 2009, Hegi 

et Weber 1975, Jahodář 2006, atd. 

 

U některých prezentovaných informací citace chybí, např.: „U hybrida Pulsatilla × hackelii se 

počet somatických chromosomů považuje za diploidní (2n=16) stejně jako u jeho 

rodičovských druhů.“ 

 

U jiných přebíraných informací jsou citace zcela chybné (citovaná práce uváděnou informaci 

neobsahuje) nebo smyšlené.  

 

[Pakliže je autorka dysortografik, lze následující pasáž přeskočit.] 
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Sloh práce není moc dobrý, místy jsou uvedeny jen z literatury vypsané a za sebou 

prezentované citace, bez následného zpracování do uceleného textu. Někdy tak celý odstavec 

tvoří jediná krátká věta.  

 

Četné jsou překlepy, nesmyslné formulace a jiné gramatické chyby, např.: 

„Průtokové cytometrie odhalila …“ 

„… Eudicots je součástí) a ty skupiny kmene Magnoliophyta (krytosemenné).“ 

„Objevují se ale také v lemech a světlinách lesům“ 

„Koniklece může ohrožovat i nedostatkem opylovačů“ 

„… nebo díky polyploidizace“ 

„uspořádání a zrychlen částic.“ 

„Procenta (udávané v desítkách) životaschopných pylových zrn byl zaznamenán.“ 

„Přestože byl hybrid P. × hackelii jasně určen na základě analýzy velikosti genomu“ 

(nedokončená věta na str. 62) 

 

 

 

V Průhonicích dne 30. srpna 2014 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. 
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