
 

Oponentský posudek na diplomovou práci 

Bc. Hana Přívozníková: Diferenciace v polyploidním komplexu Libanotis pyrenaica (Apiaceae) 

Předložená diplomová práce se zabývá ploidní a genetickou variabilitou, analýzou velikostí genomu, 

úspěšností klíčivosti a rozšiřování semen, okrajově je v práci řešena také morfologická diferenciace 

cytotypů, květní biologie a hybridizace u žebřice pyrenejské (Libanotis pyrenaica). Práce je členěna 

do kapitol a podkapitol velmi nepřehledně, kapitoly nerespektují logické členění práce (např. kapitola 

morfometrika je podkapitolou fytogeografie a genetické diverzity). Domnívám se, že struktura práce 

neodpovídá většině prací řešených na oddělení cévnatých rostlin, např. pro každý tematický okruh zde 

existuje úvod, metodika, výsledky a diskuze. Prezentační prostředky (grafy, diagramy, obrázky) jsou 

průměrné kvality – body na mapách jsou malé, popisky nejsou přesné a samovysvětlující, řazení a 

odkazování na obrázky zmatečné.  

Autorce se nicméně v rámci zpracování tématu podařilo nashromáždit reprezentativní kolekci žebřic 

nejen ze střední Evropy, ale i z okolních regionů. Autorka v práci správně použila současné 

biosystematické metody (průtoková cytometrie, sekvenování úseků chloroplastové DNA, 

mnohorozměrné statistické postupy), které rozšířila o umělé hybridizace rostlin (v rámci i mezi 

ploidiemi), sledování klíčivosti semen a jejich plovatelnosti. Všechny použité metody jsou v logickém 

propojení s řešenou problematikou a většinou správně použité (viz dotazy a poznámky níže). Výsledky 

jsou v práci prezentovány a interpretovány správně, avšak nejsou diskutovány v kontextu prací 

zabývajících se obdobnou tématikou či taxonomicky blízkou skupinou (což považuji za největší 

slabinu práce). V celkem šesti dílčích diskuzích (!) je dohromady devět citací, a to pouze v diskuzi 

věnované ploidní variabilitě. Pokud autorka diskutuje např. rozšíření rostlin vázaných na hrady a 

zříceniny určitě by neuškodilo přečíst si diplomovou práci o vegetaci hradů, která byla na katedře 

botaniky obhájena v roce 2013.  

Autorka přinesla zásadní výsledky v oblasti cytotypové diferenciace žebřice pyrenejské i základní 

vhled do haplotypové diverzity. Velmi oceňuji, že se pustila do umělých hybridizací (přiznávám, 

nechtěl bych je dělat v rámci čeledi Apiaceae), které sice nepřinesly tolik kýžené triploidní jedince, ale 

i tak je výsledek absence hybridizace mezi ploidiemi pro tento taxon zásadní. Jako velice hezky 

prezentovatelné/publikovatelné považuji také výsledky klíčivosti semen a jejich plovatelnosti, jež 

mohou zásadně odrážet úspěšnost tetraploidního cytotypu.   

I přes veškeré připomínky popsané výše a rozvedené níže doporučuji práci k obhajobě na 

Katedře Botaniky PřF UK. Práci hodnotím stupněm 2-3, přičemž o výsledné známce rozhodne 

prezentace autorky na obhajobě. 

 

V Průhonicích 2.9.2016      Petr Vít 

 

Dotazy oponenta: 

1) cpDNA haplotypy – není mi jasné, z jakého důvodu byly vyhodnocovány oba markery zvlášť i jako 

konkatenovaný úsek. Toto rozdělení nepřineslo odlišné výsledky ani žádnou informaci navíc. 

Analyzován byl pouze jeden jedinec z populace na cpDNA haplotypy (což je obecně málo, ale chápu 

proč to bylo takto děláno), jakou variabilitu autorka očekává byli-li by analyzováni např. 3 jedinci 

z populace? Nemá autorka nějaké pilotní výsledky (určitě bylo zkoušeno)? Jak by vycházela 

diferenciace cpDNA haplotypů v případě, že by nebyly využity k hodnocení jednotlivé haplotypy (46 

haplotypů je strašně moc!), ale haplotypové skupiny (tj. skupiny skládající se z nejblíže příbuzných 

haplotypů).  



2) Jakým způsobem odráží haplotypová struktura cytotypovou distribuci, ekologické vlastnosti 

stanovišť, či původnost populací? Je to v práci letmo zmíněno, ale vzhledem k počtu haplotypů se asi 

nedá vyslovit žádný zobecňující výsledek. 

3) Autorka zmiňuje vazbu diploidních žebřic převážně na skalní bazická stanoviště, lze podobný trend 

vysledovat i u tetraploidů? 

4) Velice zajímavě vychází cytotypová struktura žebřice ve východních Karpatech – tetraploidi 

obývají převážně severní část karpatského oblouku a jižní část diploidi. Co může tato cytotypová 

struktura odrážet? Existují i příklady jiných taxonů s obdobnou strukturou ve východních Karpatech? 

Jak vypadá cytotypová struktura mimo Karpaty (tj. v nížinách)? Jakou roli zde hraje subsp. 

intermedium a je jeho existence oprávněná? 

5) Jaká je šance, že diploidi a tetraploidi představují dva odlišné taxony, které jsou ekologicky 

izolované, nehybridizují a morfologicky jsou dobře vymezené? Jak výrazně se cytotypy morfologicky 

odlišují od příbuzných taxonů? 

6) U velikosti genomu je opravdu obrovská variabilita – až 20%. Autorka vysvětluje variabilitu 

aneuploidií, jaké jiné vysvětlení může stát za variabilitou ve velikosti genomu? Také mne napadá, že 

by šly na základě velikostí genomu vytvořit skupiny (něco jako aneuploidní řady) a testovat diverzitu 

v chloroplastech přímo na těchto skupinách (ve spojení např. s ploidií). Jak často se vyskytovaly 

populace s variabilními velikostmi genomu? Tvořily rostliny s vyloženě aneuploidními genomy 

samostatné populace nebo byly vmíšeny v populacích „normálních“ rostlin? 

7) Jak je možné že 2C tetraploidů není dvounásobkem diploidů (byť rostou v jedné populaci)? Co to 

může znamenat? 

8) Moc jsem nepochopil, proč byla používána jak absolutní tak relativní velikost genomu. Navíc mám 

pocit, že jsou tyto dvě veličiny v práci zaměňovány (viz např. udávání relativní velikosti genomu 

v pikogramech). Může to nějak autorka vysvětlit? 

 

Ostatní připomínky k práci: 

1) v celé práci chybí zkratky autorů jmen taxonů!!! 

2) připomínky mám k citacím elektronických zdrojů – naskenované knihy se necitují jako el. zdroj, ale 

cituje se přímo kniha, je jedno zda si autorka knihu „přečetla“ online, nebo si jí půjčila v knihovně 

(např. Flora Nordica, Flora Iberica) 

3) v úvodu práce by se mělo pracovat s literárními údaji a nevkládat do něj pozorování či výsledky 

vlastní práce (např. týkající se vlastních sběrů, rozšíření, hodnocení literárních údajů). Znehodnocuje 

tím tak další kapitoly (část pohádky se čtenář dozví už v úvodu) a hlavně si „vystřílí munici“ pro 

případnou diskuzi. Zároveň ale chybí články či diplomové práce, na kterých by se daly stavět rozumné 

hypotézy k autorčině práci.   

4) nechápu, proč byla zařazena kapitola „jedinečnost tématu“, komise SZZ nehodnotí grantový 

projekt, ale zpracované téma diplomové práce!!! 

5) každá mapka je jiným stylem, což bije do očí, body jsou miniaturní a např. odlišení sběrů z hradů 

díky zelenému kolečku ale s černým okrajem (sběry mimo hrady stejně zelené kolečko bez černého 

okraje)  

6) výstupy z cytometrie podprůměrné, standardně je používaný „excelovský skript“ od Pavla 

Trávníčka. 



7) v TCS analýze mi připadá že je příliš mnoho propojení mezi haplotypy, myslím že by velmi 

pomohlo vyčistit alignment od repetic, jednobázových indelů na konci repetic a dalších nejasných 

úseků.  

9) extrémní velikosti genomu by měly být potvrzeny chromosomovými počty, ale chápu že v objemu 

prací na diplomce se nedá zvládnout všechno. 

10) názvy některých kapitol jsou nedomyšlené – např. kapitola Merikarpia, či Plovatelnost. 

Plovatelnost čeho? 

11) místy se v práci vyskytují odstavce o jedné, často krátké větě, připomínající výkřiky či hesla. 

Zajímalo by mne jestli to byl literární záměr nebo měla být daná věta později rozvedena a už na to 

nezbyl čas.  

12) prezentace morfologických rozdílů mezi cytotypy – zajímají nás rozdíly mezi diploidy a 

tetraploidy, proto mi nepřijde šťastné na ordinačním diagramu obarvovat jednotlivé populace vlastní 

barvou a napsat že diploidi jsou teplými a tetraploidi studenými odstíny.  

13) při analýze výsledků bych se snažil soubor více rozdělit, nepracovat jen a pouze s ploidiemi, ale 

např. s vazbou populací na substrát, nadmořskou výškou populací, ovlivněním populací člověkem, a 

podobně a tyto parametry zpracovávat ve světle velikostí genomu, haplotypů atd...  

14) do morfometrických analýz bych zařadil i zástupce rodu Seseli, pokud přetrvávají taxonomické 

nejasnosti (Libanotis v rámci rodu Seseli).  

15) při porovnávání výsledků jsou často používány odhadové stupnice a přímé srovnání hodnot (např. 

u velikosti genomu), místo použití procent, které lépe vystihují rozdíly (o XX% vyšší/nižší) 

16) dal bych si více práce s finalizací, některé části vytisknuté šedě, odkazy na tabulky xy...  

17) v textu jsou nesrovnalosti citacích vs. v citované literatuře (jiný rok, jméno atd...), také různé styly 

citování v textu. 

18) výrazy typu: „roste téměř všude“, „předčasné skonání“, „rostlina s o trochu větším genomem“, 

„morfometrika potřebovala proměřit“ by neměly být v diplomové práci používané.   

19) řazení a odkazování na obrázky je zmatečné -  např. na straně 63 se odkazuje na obrázek který je 

na stránce 70, který ale vůbec nesouvisí s textem na straně 70.  

 

 

 

 

 


