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Téma diplomového projektu, který si Anežka zvolila, má celou řadu jedinečných aspektů a 
nemá v dosavadní polyploidní literatuře rovnocenné obdoby. To však bylo vyváženo tím, že 
bylo zapotřebí nejedné improvizace, pro každý pokus bylo zapotřebí pilotních verzí, a sběr dat 
probíhal do poslední chvíle. Během sběru dat Anežka projevila ohromné nasazení, a i 
navzdory bezpočtu průběžně se objevujících komplikací je množství sebraných dat (a 
především investovaného času) skutečně úctyhodné. 
 
Nejdelšími kapitolami diplomové práce jsou metodika a výsledky. Metodika je psaná velmi 
srozumitelnou formou, detailní, přehledná a bez problému reprodukovatelná. Rovněž 
prezentace výsledků je velmi zdařilá a oceňuji snahu odlišit různě důležité věci a tím výsledky 
podat přehlednějším způsobem, např. prezentací pouze finální podoby experimentu a 
přesunutím grafů pilotní verze do příloh. Z odborného hlediska jsem přesvědčen, že volba 
metodických přístupů, kvalita dat i způsob jejich statistického hodnocení a prezentace je na 
dobré úrovni. Poněkud horší je úvod, kde po zdařilých obecných kapitolách nebylo věnováno 
příliš prostoru kapitolám zabývajícím se fenotypovými rozdíly mezi cytotypy a jejich 
kompetici, ty jsou však důležité pro následnou diskuzi získaných výsledků. Jednoznačně 
nejslabším článkem celé práce je pak diskuze, která je z větší části založena na opakování 
výsledků jinými slovy (a s vynecháním některých detailů), a jejich diskuzi v kontextu 
literatury se věnuje spíše okrajově. Kromě strohého konstatování jednoho z možných 
vysvětlení bych například ocenil, kdyby se v diskuzi operovalo s větším počtem alternativních 
možností (kromě zjevných i ty méně pravděpodobné či jen teoretické). Přesto se v diskuzi 
objevuje celá řada zajímavých myšlenek a já nemám pochyb o tom, že se na její současné 
podobě projevil hlavně nedostatek času vyčleněného k sepsání práce. Je však třeba přičíst 
k dobru, že je to do značné míry způsobeno již zmíněným sběrem dat do poslední chvíle. 
 
Zatím, před vlastní obhajobou a pouze na základě předložené práce, navrhuji hodnocení 
stupněm chvalitebně. 
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