
CHARLES  UNIVERSITY  IN PRAGUE 

FACULTY  OF  SCIENCE 
DEPARTMENT  OF  BOTANY 

Mailing address: Benátská 2, CZ-128 01 Praha 2, Czech Republic 

Phone: +420 221 951 646 Fax: +420 221 951 645 

E-mail: botanika@natur.cuni.cz  http://botany.natur.cuni.cz 

Posudek školitele 

Nikol Krejčová: Hybridizace mezi Pulsatilla pratensis a P. patens ? Skutečnost nebo mýtus? 

 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením populační struktury a fenotypové variability kriticky 
ohroženého druhu Pulsatilla patens, s důrazem na poznání intenzity mezidruhové hybridizace na 
lokalitách se společným výskytem P. pratensis subsp. bohemica. Hlavní pozornost je věnována 
stanovení druhově-specifických morfologických znaků, které by umožnily spolehlivé odlišení 
rodičovských druhů i jejich křížence bez použití cytogenetických technik.  

Autorka vhodně využila rozdílů ve velikosti jaderného genomu k jednoznačnému odlišení 
studovaných taxonů, a teprve na takto definované skupiny aplikovala postupy lineární 
morfometriky. Uvedený způsob eliminoval subjektivní taxonomické hodnocení analyzovaných 
jedinců a "kruhovou" argumentaci, kterou trpěly dřívější studie. 

Kvalita i kvantita sebraných dat jsou na obstojné úrovni – studovány byly prakticky všechny 
recentní domácí lokality P. patens, cytometrickým a morfometrickým analýzám bylo podrobeno 
přes 650 jedinců konikleců. Za nejvýznamnější zjištění považuji prokázání jen vzácné mezidruhové 
hybridizace a nalezení spolehlivých morfologických znaků pro determinaci studovaných taxonů. 
Další cenné poznatky (týkající se např. směru křížení) by mohly přinést molekulární analýzy, které 
však nebyly provedeny.  

Celkové zpracování diplomové práce by si zasloužilo větší důslednost (některé části budí dojem 
psaní pod časovým stresem), často je kladen přílišný důraz na ochranářskou stránku, zatímco 
mikroevoluční procesy nebo otázky dynamiky a důsledků hybridizace jsou zmíněny jen velice 
stroze a okrajově. Vázne i zasazení výsledků do širšího kontextu. 

Diplomová práce přinesla důležitá zjištění týkající se fenotypové variability a frekvence 
mezidruhového křížení u mizejících zástupců domácí květeny. Výsledky najdou praktické využití 
na poli ochrany přírody. Po revizi bude možné výsledky publikovat v některém z mezinárodních 
SCI periodik. 

 

Studie splňuje požadavky kladené na diplomové práce na katedře botaniky PřF UK v Praze a 
doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení stupněm VELMI DOBŘE. 

 

V Praze 25.8. 2014 

Doc. RNDr. Jan Suda, PhD. 

 


