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Předložená diplomová práce je dalším výstupem českého zázvorologického týmu, který 
bádá na rozsáhlém sběrovém materiálu dr. Leong-Škorničkové (Singapore Botanic 
Gardens) a dalších spolupracovníků. Diplomantka se soustředila na fylogenetické 
vztahy a evoluci genomu v čeledi Costaceae. Do své práce zahrnula jak výsledky 
z klasického sekvenování, tak výsledky z NGS získané po obohacení sekvenačních 
knihoven metodou Hyb-Seq. Toto je první práce na Katedře botaniky PřF UK, která 
tuto metodu použila a zahrnula. 

Diplomantka pracovala samostatně a aktivně přistupovala k problematice. 
Zvládla a naučila se bioinformatické postupy při zpracování NGS dat, od filtrování 
primárních readů až po konstrukci species trees pomocí koalescenčních metod, přičemž 
většinu analýz prováděla v clusteru MetaCentrum. Kromě sestrojení fylogeneze 
diplomantka ve své práci změřila absolutní velikosti genomu téměř 150 vzorků a 
modelovala evoluci velikosti genomu. Během studia také absolvovala několikatýdenní 
pobyt v botanické zahradě v Singapuru, kdy zdokumentovala tamní sbírku čeledi 
Costaceae a získala mnoho vzorků pro analýzy.  

Práce přinesla částečně pozměněný pohled na fylogenezi čeledi Costaceae a 
nastínila trendy evoluce velikosti genomu v této pantropicky rozšířené čeledi. Na práci 
je místy je vidět, že text byl psán na poslední chvíli a bez pozdější kontroly. Je zde celá 
řada překlepů a některé pasáže by si zasloužily přeformulovat, aby byly srozumitelnější. 
Také bych ocenil delší a podrobnější diskuzi získaných výsledků, především části, která 
se týká evoluce velikosti genomu. 
 
 
Na diplomantku mám následující otázky: 

1. Z textu není úplně zřejmé, jakým způsobem byla provedena analýza 
chloroplastových dat. Byl použit celý chloroplast nebo pouze kódující části? 
Proč nebyla jako chloroplastová reference použita sekvence plastomu Costus 
pulverulentus z GenBanku (KF601573)? Přineslo by to jiné (lepší) výsledky? 
Jaké jsou hlavní rozdíly ve fylogenezi založené na jaderných a na 
chloroplastových datasetech? Čím to může být způsobeno? 

2. Při testování příslušných skupin jako monofyletických na jednotlivých 
genových stromech jsi zřejmě pracovala s původními genovými stromy, u 
kterých často některé větve nebyly dobře statisticky podpořené. Napadá tě 
nějaký způsob, jak se s tímto vypořádat? 

 
 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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