
Oponentský posudek 

 

Jana Faturová:  Kremičité chrysomonády v priestorovo štruktúrovaných mikrobiotopoch 

(príkladová štúdia z Akvitánie, Francúzsko) 

Ve své diplomové práci se Jana Faturová snaží najít odpověď na otázku, jaké faktory prostředí 

ovlivňují biodiversitu křemičitých chrysomonád, konkrétně rodu Synurales. Pro svou studii zvolila 

ideální oblast francouzské Aquitánie, která je považována za centrum biodiversity tohoto rodu.  

Práce byla od začátku pečlivě naplánovaná a promyšlená. V práci jsou pečlivě shrnuty dosavadní 

poznatky o zpracovávaném tématu.   V jejím rámci bylo odebráno a zanalyzováno celkem 132 

vzorků planktonních a metafytonních společenstev ze 42 jezer. Už jen to, že byla všechna jezera 

odebrána v rámci jediného týdne, mi přijde samo o sobě úctyhodný výkon. Data byly získaná za 

použití adekvátních metod a velmi precizně zpracovaná. Oceňuji  metody zhodnocení výsledků - 

autorka své výsledky podrobně shrnuje a vyhodnocuje z mnoha hledisek, snaží se neopomenout 

žádný z faktorů, který by mohl mít na studovanou věc vliv.  Menším problémem je místy nejasná 

stylizace textu, která ztěžuje pochopení toho, co chtěla autorka říci či popsat. V textu mi také 

někdy splývá interpretace severo-jižního gradientu spolu se vzdáleností lokalit od Atlantického 

oceánu.  Některé grafy či obrázky by mohly být klidně větší, a tím pádem čitelnější (např. Obr. 4 a 

6). Popisky pod obrázky by mohly být zarovnané do bloku, nepůsobily by tak rozcuchaně. 

Vzhledem k velkému množství studovaných a v celé práci tím pádem často zmiňovaných jezer, 

bych možná ocenila přehlednější a popisnější mapku lokalit, ve které by se během čtení textu 

dalo snáze orientovat a ze které by se dala jezera rychleji identifikovat. Výše uvedené nedostatky 

však nijak nesnižují celkovou kvalitu předkládané práce, která je mimo jiné důkazem, jak je 

biodiversita protist a zejména její   interpetace složitá (a mnohdy nevděčná:). Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

Otázky: 

1) Z popisu odběrů mi není jasné, jakým způsobem byla na jednotlivých jezerech vytipována 

jednotlivá odběrová místa? Byly vzorky odebírány na více místech kolem jezera? 

2) Jak si vysvětlujete, že jste na třech jezerech nenalezli vůbec žádné šupiny chrysomonád?  

3) Proč je centrem diversity chrysomonád zrovna oblast Akvitánie? 

4) Myslíte si,  že jiné aspekty, např. sezonalita či současné využívání krajiny v okolí jezer, 

mohou mít větší vliv na složení společenstva než Vámi studované mikrobiotopy? 

 

 

 


