
Posudek školitele na diplomovou práci 

 Bc. Hana Přívozníková: Diferenciace v polyploidním komplexu Libanotis pyrenaica 

(Apiaceae) 

Diplomová práce se zabývá ploidní diferenciací, genetickou variabilitou, dynamikou klíčení 

v laboratorních podmínkách a okrajově i morfometrickou analýzou zaměřenou na rozdíly 

mezi diploidním a tetraploidním cytotypem, plovatelností semen (související s aktuálním 

šířením podél řek), květní biologií a heteroploidní hybridizací u ploidně diferencovaného 

druhu Libanotis pyrenaica. 

Práce nebyla součástí žádného většího kolektivně řešeného projektu, což většinou přináší 

zvýšené nároky na řešitele. Diplomantka nicméně prokázala schopnost řešit zadané téma, 

v mnoha případech sama přicházela s návrhy na doplnění dalších částí nebo metodických 

přístupů. Rostlinný materiál až na několik výjimek získala sama při terénních exkurzích, 

stejně tak zcela samostatně prováděla veškeré molekulární a cytometrické analýzy, časově i 

metodicky velmi náročné experimentální křížení i pokusy zaměřené na klíčivost a 

plovatelnost semen. Prokázala značnou zvídavost a snahu získat o zkoumané skupině i 

metodických přístupech co nejvíce informací a co možná nejúplnější vhled do dané 

problematiky. Podařilo se jí získat velmi cenné soubory dat, jistě publikačně využitelné (v 

současné době ještě dokončuje další molekulární analýzy, které doplní stávající datové 

soubory). 

Méně úspěšné už bylo bohužel převedení získaných dat do podoby diplomové práce. Za 

hlavní příčiny považuji nepříliš šťastné časové rozplánování analýzy dat a psaní textů a 

určitou nezkušenost s psaním odborných botanických studií. Nejvíce se to projevilo na diskusi 

výsledků, která by měla být obsáhlejší, lépe členěná a více cílená na rozbor získaných dat 

v kontextu znalostí např. o vnitrodruhové ploidní diferenciaci v rámci střední Evropy. Stejnou 

příčinu mají zřejmě i některé formální nedostatky týkající se obrázků a tabulek.  

Pro diskusi během obhajoby navrhuji zaměřit se zejména na geografický pattern ploidní 

diferenciace a na případné rozdíly v ekologických nárocích a expanzním potenciálu 

jednotlivých cytotypů. 

Závěr: Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm 2.  

 

V Praze, 7. 9. 2016                                                                                      Jindřich Chrtek                                                                                                                                  


