
Oponentský       posudek       na       diplomovou       práci       Anežky       Eliášové:
Evaluation   of  cytotype   and   morphological   variability   of   yz.cz.cz   crcMx#   L.
(FczÓczcé?cze) in central Europe.

Předložená práce se zabývá cytotypy  yz.cz.c7 crcícccz, jejich morfologickou a zčásti i genetickou
diferenciací   a   rozdíly   v rozšíření   na   různých   škálách   ve   střední   Evropě.   Přináší   velké
množství  nových  dat  a je jistě  posunem  ve  znalostech  studované  skupiny.  Velmi  oceňuji
množství   rozdílných   metodických   přístupů   (klasické   počítání   chromozomů,   průtoková
cytometrie,    klasická    i    geometrická   morfometrika,    hybridizační    experimenty,    analýza
isoenzymů), které autorka použila ke  studiu problematiky.  Práce je psána úspomou formou
článku.  V některých částech je  díky tomu na můj  vkus  až příliš  stručná,  ale to je  záležitost
různých možných názorů na podobu diplomové práce.  Přes  celkově kladný dojem považuji
některé části práce za poněkud spomé a mám k nim následující dotazy:

1 ) Morfometrické analýzy
Za   méně   zdařilou   považuji   morfometrickou   část   a   především   interpretaci   některých
statistických analýz.  Z nich mi  není  zcela jasné,  zda autorka přesně  chápe  rozdíly v použití
metod PCA  a DA.  Poměmě  často  se  také  uchyluje  k tvrzením,  která jsou  (alespoň zčásti)
spíše jen zbožným přáním než skutečností vyplývající z prezentovaných výsledků. Domnívám
se, že tuto část bylo možno správným použitím a interpretací metod výrazně vylepšit.

•     Jak lze chápat třetí odstavec na str.  35, který zároveň popisuje diskriminační analýzu
rostlin  z čistých populací,  odkazuje  na  obrázek  z analýzy PCA  těchto  rostlin  a jako
rozlišující  znaky  mezi  cytotypy  uvádí  znaky  korelované  s osami  PCA  v předchozí
analýze všech zkoumaných rostlin? Hledání nejlepších znaků k odlišení cytotypů by i
v tomto případě mělo být provedeno jiným způsobem. Jakým?

•     Mohla  by  autorka  vysvětlit,  co  jí  vede  například  ktvrzení,  Že  i  druhá  osa  vPCA
analýzách Oak jedinců, tak populací) má nějaký význam pro oddělení cytotypů.  Ani
tvrzení,  že jedinci  ze  smíšených  populací jsou  podobnějším jedincům  stejné  ploidie
z čistých populací není bezvýhradně podpořeno prezentovanými obrázky.

•     Za  problém  dále  považuji  to,  že  sběr  dat  nebyl  proveden  standardním  způsobem
běžným  u morfometrických prací.  Tedy že  větší množství populací  bylo  zastoupeno
jen několika málo rostlinami. Dokázal bych pochopit, Že často nebylo možno nasbírat
z různých  důvodů populační  vzorek.  Ovšem  autorka by  pak  měla být přinejmenším
velmi  opatmá  při  interpretaci  populačních  průměrů  v analýze  PCA  i  ve  shlukové
analýze. Některé hodnoty totiž představují průměr ze 3  nebo dokonce jen 2 rostlin a
v jednom případě se dokonce jedná o jedinou rostlinu.

•     Za velmi sporný moment považuji nakládání s rostlinami ze  smíšených populací.  Při
detailnějším  pohledu  na  smíšené  populace je  patmé,  že  rostlin  z těchto  populací je
v porovnání  s rostlinami  z čistých  populací  velmi  málo.  Očekávala  snad  uchazečka
jiný výsledek než ten,  že  euklidovské vzdálenosti mezi rostlinami z čistých populací
jsou   větší   než   vzdálenosti    mezi   rostlinami   ze    smíšených   populací?    Výrazná
nevyváženost  zkoumaných  skupin  a  mnohem  větší  geografické  i  výškové  rozpětí
cytotypově čistých populací musí podle mého názoru vést jedině k tomuto výsledku.

•     Dokázala by autorka vysvětlit, jaký smysl má testování morfologických rozdílů mezi
skupinami  populací  vzniklými  na  základě  rozdělení  mediánem  nadmořské  výšky
populací? Já ten smysl nevidím. Lze předpokládat, že vliv nadmořské výšky působí na
morfologii   rostlin  kontinuálně   a  nikoliv   skokem.   Pokud   autorka   chtěla  testovat
odlišnost dříve rozlišovaného taxonu, bylo by vhodnější přidržet se vymezení taxonu



v originálním   popise   a  testovat   rozdíly   mezi   rostlinami   odpovídajícími   rozšíření
daného taxonu a rostlinami zbylými.

•     Za  jednu  z možných  vysvětlení  morfologického  rozlišení  cytotypů  obecně   uvádí
autorka   kompetici   cytotypů   o   opylovače.   Dokázala   by   si   představit   nějakou
diferenciaci cytotypů z tohoto důvodu, která by nebyla postihnutelná metodami, které
ve své studii použila?

2) Hybridizační experimenty
•     Mohla  by  autorka  upřesnit  metodiku  hybridizačních  experimentů.  Není  mi  úplně

jasné, jak je  myšlena  třetina  květů  opylovaných  vjednom  zásahu.  Myslí  se  třetina
květů z květenství? Co se dělo s ostatními květy, byly odstraněny?

•     Proč nebyla analyzována všechna získaná semena?
•     Od  výsledků  až  do  závěrečné  diskuse  žije   čtenář  vnaději,   že   se   dozví  příčiny

překvapivého  vzniku diploidního  potomka z tetraploidní  mateřské  rostliny.  Nakonec
se bohužel dozví, že šlo pravděpodobně o omyl. Neuvažovala však autorka po tomto
výsledku o cytometrické analýze semen nějaké tetraploidní populace. Domnívá se, že
by to mělo smysl?

3) Diskuse a závěry
•     Hlavními   závěry  je  podpora  hypotézy  o   autopolyploidním   vzniku  tetraploidů  a

sekundámosti kontaktní zóny diploidů a tetraploidů na hranicích Moravy a Slovenska.
Jak si představuje autorka vznik a vývoj separovaných areálů obou cytotypů?

•     Dalším  závěrem  je  současná  absence  diploidů  vjihozápadních  Čechách.  Autorka
vysvětluje tuto skutečnost vyloučením minoritního cytotypu. Zajímavá otázka však je,
proč  k tomuto  vyloučení  došlo  až  za posledních  40  let,  když  velmi  pravděpodobně
k izolaci  českých  tetraploidů  došlo  již  dávno.  Jaký  má  autorka  na  tuto  skutečnost
názor?   Dokázala  by  si  představit  jinou  příčinu  výskytu  diploidů  vjihozápadních
Čechách v 70. letech?

Další poznámky a připomínky:
Osobně bych ocenil standardní prezentaci výsledků PCA i CDA. Schází mi například grafické
zobrazení znaků v prostoru prvních dvou PCA os. Důsledně odděleně bych uváděl procento
variability vysvětlené první osou a druhou osou nikoliv jen společnou sumu. Přehlednosti by
prospělo, kdyby výsledná celková kanonická struktua znaků byla prezentována v samostatné
tabulce, kde by znaky byly seřazené podle klesající významnosti. Neuškodilo by ani uvedení
standardizovaných koeficientů diskriminační funkce.
V úvodu by text oživil přejatý obrázek fylogeneze rodu yí.cz.c7. Z textu lze tušit, že existuje.
Formální a grafické zpracování práce je na dobré úrovni až na obrázky č, 14, 18 a zejména 13,
kde se žlutá barva téměř ztrácí a pro přemíru symbolů a barev je orientace v obrázku značně
obtížná.  V práci  jsem  nalezl  jen  málo  překlepů,  objevil  jsem  několik  citací  neuvedených
přehledu literatury.

Závěrečné zhodnocení
Předložená  práce  přináší  nová  zajímavá  zjištění  ke   studovanému  tématu.   Zcela  splňuje
požadavky  na  magisterskou  diplomovou  práci  a  plně  ji  doporučuji  k  obhajobě.  Navrhuji
hodnotit stupněm výbomě nebo velmi dobře podle průběhu obhajoby a zodpovězení dotazů.

Milan Štech
V Českých Žlebech 17.9.2008


