
Posudek diplomové práce Tomáše Urfuse ,,Zdrojevariability u Hieracium pilosellaL,K

Diplomová práce Tomáše Urfuse o rozšíření cytotypů Hieracium pilosellaby|a zad,ánapo
dohodě s Patrikem Mrázem z košické univerzity,který zad,a|podobnou práci naSlovensku'
Z tohoto hlediska měl Tomáš Urfus usnadněnou pozici v tom, že již vidě| YzoI v diplomové
práci Barbory Šingliarové. Přesto jeho práce není její kopií' Tomáš Urfus doplnil svou práci
ještě o další výsledky.

Tomáš Urfus sebral velmi kvalitně data o rozšíření cytoty,pů jednoho z ,,obyčejných.. druhů a
ukázal, že i namnohem menší škále neŽ je Evropa, kdé se o obdobnou práci před lety pokusil
prof. Gadella, je situace poměrně velmi komplikovaná. Při spojení s daty ze Slovenska je však
rozšíření daleko přehlednější. Rozšíření jednotlivých cytotypů je jen první ěástí práce, Druhou
byla morfometrika, kde autor pouŽil několik mnohorozměrných metod k tomu' aby se pokusil
od sebe jednotlivé cytotypy odlišit. L]kázalo se, že tetraploidní a hexaploidní cýotypy jsou

odlišitelné' pentaploidní cytotyp se však svou variabilitou s oběma cýotypy překrývá. Příčiny
tohoto překryvu se také pokouší vysvětlit. T. Urfusovi se podařil o ukázatto, co jsem znal
z empirie: morfotypy z některých oblastí je možno chara}iterizovat takovým souborem znakťt'

že je možné je identiťrkovat.

Asi zanejzqímavější část práce povaŽuji ana|ýzuhexaploidů z hlediska korelací mezi
rozmnoŽovacím systémem, rozšířením a morfologií. Tomáš ukéaa|, že sexuální hexaploidy
jsou vázány svým rozšířením na kaňony velkých řek na jihozápadníMoravě a na kaňon dolní
Vltavy. Aukáza|také, žeje moŽné týo dva hexaploidnitypy morfologicky odlišit. Zvazby
rozšíření na reliktní biotop pak vyvozuj e závěry o jejich stáří a souvislostech s dalšími typy
z Evropy. Doplňkem práce je i rukopis článku o rozšíření cytotypů v České republice a na
Slovensku v souvislostech se známýmrozšířením v celé Evropě. Zde seTomáš podílel nejen
svýmjdaty, ale i dalším zpracováním map a textu.

Výsledky Tomáše Urfuse ukazují,jaký potenciál v rozšíření našich poznatků mají hojné

druhy, kde nejsou výsledky limitovány malým počtem opakování.

Tomáš sebral velmi kvalitní soubor dat. Kvalitně data zpracova|a čtivě a zajímavě prezentuje

i své výsledky. Ve své diplomové práci rozhodně přesáhl průměr. Práci doporučuji
k obhajobě

Rád bych položil několik otázek, které mne napadly při čtení diplomové práce:



1. Myslí si autor, Že by bylo možné nějakým způsobem odlišit od sebe ty pentaploidy'
které mají geografické vazby na rozšíření pentaploidů v Karpatech od těch' které
zřejmě stále vznik ají na dotyku tetr a- apentaploidního cytotypu?

2. Nestálo by zato zkusit některou mnohorozměmou techniku u dat, kde by se ,'recentní..
pentaploidy vylouěily (vza|y v úvahu jen ty,,karpatské..)?

3. Jak by otestoval hypotézu o souvislos ti mezinašimi a alpskými sexuálními
hexaploidy?

Jak jsem již uvedl' práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji
k obhajobě.

Práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.

Průhonice 15'9.2006
František Krahulec


