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„Evoluce velikosti genomu v čeledi Costaceae“ 

 

Zkoumání evolučních vazeb mezi rostlinnými taxony pomocí molekulárních metod je moderní a 

rychle se rozvíjející směr botaniky. Jak autorka správně zdůrazňuje, většina prací je věnována 

především druhům mírného až subtropického pásma a pro tropické druhy je k dispozici výsledků 

výrazně méně. Práce navazuje na studie publikované pro čeleď Costaceae Chelsea Specht v letech 

2001 až 2006. Autorka diplomové práce si vytyčila správně cíle svého bádání, stanovila vhodné otázky 

a dokázala na většinu z nich odpovědět.  

Hodnocená práce má 80 stran textu a 15 příloh stromů vygenerovaných různými metodami. Přímo 

v textu je dále začleněno 28 obrázků a 16 tabulek. Seznam literatury je rozsáhlý, pokrývající plně 

dané téma. Členění práce je přehledné, srozumitelné, pouze na stranách 19 až 21 je jemnost členění 

do dílčích podkapitol v 6 úrovních přehnaně detailní.  

Jazyk práce vnímám jako určitou slabinu, pohybuje se v terénu přesyceném zahraničními slovy, až 

jsem si při čtení několikrát povzdychnul, že by se mi práce četla lépe v angličtině. U popisů 

metodických postupů se dá obtížnější čtivost přijmout bez větších výhrad, jenže on text mnohdy 

drhne i v ryze českých větách, např. str. 28: Tento rod je typický svým vysokým vzrůstem 

přesahujícím do výšky 3m.; nebo str. 63: …což naznačuje, že evoluce proměnné měla spíše pomalou 

evoluci. 

Předložená práce nabízí několik okruhů otázek k diskusi: 

1. Autorka se v práci moc nevypořádala se svou poslední stanovenou otázkou (číslo 5), tedy 

jakou roli hraje v čeledi polyploidizace. Proto bych byl rád, kdyby mohla tento námět autorka 

rozvést šířeji 

2. Co si autorka myslí, o využívání kladistických metod ve skupině ovlivněné i hybridizací a jaké 

limity přináší hybridizace právě v čeledi Costaceae? 

3. Proč byl použit jako outgrupa rod Siphonochilus? 

4. Autorka popisuje situaci s rychlou radiací v největším rodu Costus, ale i rozdíly ve velikosti 

genomu mezi africkými a americkými zástupci rodu? Korelují nějak výrazněji výsledky 

s členěním na podrody, respektive je smysluplné o podrodech v rodu Costus uvažovat? 

5. Je tedy doporučením pro taxonomy zabývat se skupinou Hellenia (Cheilocostus) a 

Tapeinochilus a najít v nich správný obraz příbuzenských vztahů? 



6. Dovede autorka na základě stávajících znalostí a získaných výsledků stanovit, kteří v analýze 

chybějící zástupci čeledi by mohli celkový evoluční obraz nejlépe zpřesnit? 

 

Hodnocenou práci považuji přes drobné, zejména formální výhrady za velmi zdařilou a pro 

prohloubení znalostí o čeledi Costaceae za zásadní. Bazální postavení rodu Paracostus na mne působí 

přesvědčivě a je novým zásadním poznatkem. Autorka si musela osvojit rozmanité znalosti a postupy, 

aby mohla pracovat v takovém rozsahu. Práce splňuje všechny potřebné náležitosti, a proto ji 

doporučuji přijmout k obhajobě. 
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