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Jana Faturová nastoupila na algologii po ukončení bakalářského studia na Univerzitě 

Komenského v Bratislavě. Začínala tedy se zcela novým tématem.  

Výzkumům center biodiverzity je v současnosti věnována velká pozornost, především 

z důvodu rychle ubývajících druhů. Jedná se ovšem o centra definovaná na základě druhové 

bohatosti rostlin a živočichů. O centrech biodiverzity protistních organismů se dosud neví 

téměř nic, vědci se neshodnou ani na tom, jak je nejlépe definovat.  

Jana se ve své diplomové práci věnovala jezerům v Akvitánii (Francie), kde byla při 

předchozím výzkumu zjištěna vysoká diverzita křemičitých chrysomonád (Nemcova et al. 

2012, Nova Hedw. 95:1-24). Snažila se zjistit, jak jsou zlativky v oblasti rozmístěny, zda 

preferují určité mikrobiotopy, či dokonce konkrétní substráty a jaké faktory ovlivňují 

diverzitu a strukturu společenstva.  Odběr vzorků jsme naplánovaly jako jednorázový a jsme 

si vědomy toho, že se struktura společenstva dynamicky mění během sezony. Jsem 

přesvědčena, že i „jednorázový“ vhled v době jarního maxima výskytu zlativek přinesl 

zajímavé výsledky. Jana se velmi aktivně podílena na směřování práce, naplánovala odběry 

v terénu tak, abychom v minimálním čase maximalizovaly množství odebraných vzorků na 

základě předem stanoveného designu. Design odběrů byl vypracován tak, aby výsledky 

pomohly odpovědět na položené otázky. Pro určování křemičitých chrysomonád byla využita 

druhově specifická morfologie šupin, pozorovaná v transmisním a skenovacím elektronovém 

mikroskopu. U elektronového mikroskopu strávila Jana více než 200 hodin. Větší počet druhů 

byl nalezen v metafytonu, tedy v těsném okolí vodních makrofyt okolí (ve srovnání 

s planktonem). Toto zjištění je v souladu s empirickou zkušeností „lovců chrysomonád“ kteří 

vědí, že je třeba protáhnout planktonku „rákosím“. Výraznou úlohu hrála především tato 

makrofyta: Carex, Myriophyllum a Catabrosa. Škoda jen, že se nepodařilo identifikovat 

vlastnosti, které tyto rostliny předurčují jako vhodný úkryt pro chrysomonády. Lokality 

Akvitánie hostily bohaté společenstvo včetně několika vzácných druhů (např. Mallomonas 

cucullata, M. elevata aj.). Objeven byl také nový druh M. decora, známý z Pekelských 

rybníků na Liberecku (zmíněn už v DP Jany Kreidlové), ale dosud platně nepopsaný. 

Jana pracovala velmi samostatně, zvládla téměř bez pomoci determinaci křemičitých 

chrysomonád, spolu jsme pak řešily až obtížněji identifikovatelné druhy. Práce je dobře 

strukturovaná, nicméně některým částem by pomohla větší stručnost a jasnost ve vyjadřování 

(to vidím jako největší mínus celé práce). Úvod přináší vhled do problematiky. Data jsou 

sebrána v dostatečném množství a jsou relevantně zpracována. Zde opět diplomantka 

projevila značnou míru samostatnosti. Výsledky jsou vhodně diskutovány. Závěr shrnuje 

odpovědi na vytyčené otázky. V příloze jsou základní data ve formě tabulek, obrázky lokalit a 

další méně významné analýzy.  

Doporučuji Janě ve spolupráci se mnou a Mgr. Janou Kreidlovou konečně publikovat nově 

nalezený druh M. decora a doufám, že všechny své nálezy z Akvitánie vloží do naší databáze 

„Silica-scaled chrysophytes of Europe“( http://chrysophytes.eu/). 

Předkládaná diplomová práce je pečlivě zpracovaná a dokládá, že se diplomantka orientuje ve 

studované problematice. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň 

„výborně“. 
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