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Posudek diplomové práce Bc. Anežky Nedomové „Mechanismy řídící koexistenci rostlin diploidního 

a tetraploidního cytotypu v populacích heřmánkovce nevonného (Tripleurospermum inodorum)“ 

 

Předkládaná práce Anežky Nedomové se zabývá mechanismy řídící koexistenci dvou cytotypů 

v populacích heřmánkovce nevonného. Autorka se v práci nezaměřila pouze na studium jednu oblast 

potenciálně vysvětlující koexistenci dvou cytotypů, ale pomocí obdivuhodného množství nejrůznějších 

metod se snažila proniknout do studované problematiky. Sledovala nejen distribuci diploidního a 

tetraploidního cytotypu v populacích heřmánkovce, ale i vzcházení semenáčků, přežívání a kvetení 

jednotlivých rostlin, a to jak v přirozených smíšených populacích obou cytotypů, tak i v autorkou uměle 

vysazených populacích. Dále analyzovala složení semenné banky, porovnávala klíčivost nažek obou 

cytotypů heřmánkovce ex situ a na závěr testovala i kompetici různých poměrů cytotypů při různých 

hustotách výsevů semen. Celkově tak práce poskytuje velice cenný příspěvek pro porozumění 

mechanismům vysvětlujících existenci cytotypově smíšených populací. 

V úvodních kapitolách autorka s podporou relevantní literatury výstižně popisuje, jaké jsou obecně 

mechanismy vzniku polyploidů a koexistence jednotlivých cytotypů a důvody pro volbu konkrétního 

modelového druhu. Tato část je napsaná velmi dobře, pouze kapitolu s otázkami, které si autorka klade 

v DP, bych zařadil až za kapitolu 4 popisující modelový druh, kam logicky patří. 

Následuje popis metodiky, kde jsou dobře popsány detaily všech použitých vhodně zvolených metod. 

I přes velké množství všech popisovaných pokusů v mnoha populacích heřmánkovce v terénu, 

růstových komorách nebo experimentální zahradě, se autorce podařilo vše dobře a srozumitelně 

popsat (až na drobné výjimky). Oceňuji také podrobný popis použitých statistických analýz dat. 

Výsledky stručně a věcně shrnují získané poznatky a jsou vhodně doplněny mnoha grafy. Výsledky jsou 

také doplněny množstvím příloh obsahujících primární data. Pro přehlednost bych pouze doporučil 

přidat seznam jednotlivých příloh a v textu odkazovat na konkrétní přílohu a nejen obecně na přílohy. 

Výsledky testů bych doporučil uvádět také přímo v grafech nebo jejich popiscích, aby čtenář nemusel 

průkazné rozdíly složitě dohledávat v textu. 

Největším (a prakticky jediným závažnějším) nedostatkem práce je diskuze získaných výsledků a jejich 

syntéza. Přestože se autorce podařilo nashromáždit obdivuhodné množství vysoce kvalitních dat, 

závěrečná kapitola s názvem „Diskuze“ se omezuje z velké části na opakování výsledků a jejich 

porovnání s výsledky dalších prací je velmi omezené. Kazí to tak celkový dojem z práce, jejíž výsledky 

by při zasazení do kontextu ostatních prací mnohem lépe vynikly. Věřím však, že tento nedostatek bude 

napraven při následné publikaci, která bude rozhodně velkým přínosem pro pochopení mechanismů 

umožňujících koexistenci různých cytotypů. 
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K jednotlivým částem práce mám následující otázky, přičemž u ústní obhajoby bych se zaměřil zejména 

na tučně vytištěné, na ostatní v případě dostatku času. 

1. Je nějaký speciální důvod, proč byly různé části studie prováděny často na různých populacích. 

Nešla semena na experiment sledující přežívání v semenné bance brát z populací T1-T12 místo 

z nových populací M1-M6? Stejně tak pro experiment sledující klíčení nažek ex situ byla 

semena sbírána z dalších populací X4-X18 a pro kompetiční pokus z M02-16 a L01-L08 místo 

T1-T12. 

2. Jak byly velké jednotlivé vzorky odebírané na analýzy půdní semenné banky a kolik jich bylo? 

Byl vypočten např. i obsah nažek 2x, 3x a 4x na celkovou plochu lokality (případně m2)? Takto 

jsou počty jedinců ze zimního období udávané v tabulce 10 matoucí. 

3. Vytrvalost diploidních a tetraploidních nažek v půdní semenné bance byla zjišťována jejich 

vyséváním po vykopání na Petriho misky? Podaří se tímto způsobem zjistit množství všech 

živých nažek? Po sedmi týdnech už nic neklíčilo? Není možné, že jich ještě dost přežije a doklíčí 

až později? 

4. Proč byl pokus porovnávající klíčivost dvou cytotypů ex situ ukončen už po 16 dnech, když 

klíčení ze semenné banky bylo sledováno po 7 týdnů? Dle obr. 19 se zdá, že diploidi ještě 

stále klíčili. Nemohli nakonec po delší době dosáhnout stejné klíčivosti jako tetraploidi 

akorát za delší čas? Byl průběh klíčení stejný mezi jednotlivými populacemi? Co ukazují jiné 

práce srovnávající klíčivost různých ploidií? 

5. Na obr. 4-12 jsou rozlišeny jen semenáčky a dospělé rostliny. Vypadaly by obrázky podobně, 

kdyby byly rozlišeny ještě generativní a vegetativní rostliny? Nezkoušela autorka udělat 

Mantelův test, který by porovnával rozmístění kvetoucích rostlin a semenáčků při dalším 

odečtu? 

6. V abstraktu práce je napsáno, že kritickou fází životního cyklu jsou semenáčky a přezimující 

růžice. Co je tím myšleno? Že vzcházení semenáčků a přežívání růžic je obecně důležité pro 

růst populací heřmánkovce? Dokládají to opravdu výsledky práce? Jaké fáze životního cyklu 

ukazují ostatní práce na jednoletkách jako významné? 

7. Opravdu se klíčivost semen heřmánkovce s semenné bance časem snižuje? Podle obr. 16 to 

moc nevypadá. Byl testován vliv času a ploidie na klíčivost? 

8. Ve vysazených cytotypově smíšených populacích byla u tetraploidů kvetoucí rostlina 

nahrazena semenáčkem v 57.4% případů a u diploidů pouze v 7.4% případů. Čím to je, když 

klíčící pokus in situ ukázal srovnatelnou klíčivost? Produkcí více nebo lepších semen? Nebyly 

porovnávány vlastnosti semen obou cytotypů? Z tabulky 13 se zdá, že diploidi mají těžší 

semena. Jaké bývají rozdíly ve vlastnostech semen různých cytotypů? 

9. In situ se klíčivost mezi cytotypy nelišila, ex situ ji měli vyšší tetraploidi. Ukazují podobné 

výsledky i jiné studie? 

10. V semenné bance bylo celkem nalezeno 207 diploidních a 109 tetraploidních semen, což 

zhruba odpovídá poměru cytotypů v přirozených smíšených populacích. V diskuzi autorka píše, 

že rozložení cytotypů v semenné bance nereflektovalo stav kvetoucích rostlin v předchozím 

roce. Jako jedno vysvětlení uvádí možnou chybně zvolenou metodiku, případně nedostatečné 

množství odebraných vzorků půdy na rozbory semenné banky. Nemůže být důvodem spíš 

dlouhověkost semenné banky a velká dynamika v distribuci cytotypů na lokalitě? 

11. Jak by autorka na základě získaných výsledků vysvětlila důvody koexistence cytotypově 

smíšených populací heřmánkovce? Šly by tyto závěry zobecnit i pro jiné druhy? 
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Jak již bylo zmíněno výše, práci celkově považuji za velice cenný příspěvek pro porozumění 

mechanismům vysvětlujících existenci cytotypově smíšených populací. Až na ne úplně zdařilou 

diskuzi výsledků je práce velmi kvalitní. Tento nedostatek je podstatný, avšak do publikace 

výsledků této práce jednoduše doplnitelný. Domnívám se tedy, že studentka Anežka Nedomová 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce a splnila (mnohdy vysoce nadstandardně) 

požadavky kladené na diplomovou práci katedrou botaniky PřF UK Praha. V případě, že při 

obhajobě práce lépe prokáže, že výsledky práce je schopna dobře zařadit do kontextu ostatních 

studií, navrhuji ohodnotit předloženou práci stupněm výborně, jinak chvalitebně. 

Tomáš Dostálek 

 

 


