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Oponentský posudek na diplomovou práci Petry Mušálkové „Stomatocysty 

chrysofyt – dynamika encystace a excystace – bentická odpočívající stádia 

chrysofyt“ 
 

 

Autorka se v předkládané práci věnuje tématu encystace a excystace zlativek, které 

studovala s využitím série experimentů, během nichž sledovala vliv teploty a živin na 

encystaci a vliv vnějších faktorů na excystaci vybraných kultur zlativek.  Diplomová práce má 

klasickou strukturu vysokoškolské kvalifikační práce, autorka pracovala s adekvátním 

množstvím literatury.  

 

V úvodu práce stručně a věcně shrnuje téma tvorby dormantních stádií u různých 

skupin řasových organismů a u sinic, často s ohledem na ekologický kontext, což velmi 

oceňuji. Detailněji se pak autorka věnuje životním cyklům a rozmnožování zlativek, jakožto 

cílové skupiny své diplomové práce. Úvod považuji za informativní a zahrnující všechny 

důležité informace spojené s daným tématem. V metodické části autorka popisuje design 

jednotlivých realizovaných experimentů, metodiky jejich vyhodnocení apod. Jsou zde dle 

mého obsaženy všechny informace potřebné k úspěšnému zopakování realizovaných 

experimentů. Výsledky zahrnují detailní popis studovaných kultur spolu se statistickým 

zpracováním dat o jejich růstové rychlosti. Podobně jsou zpracována i data získaná 

z provedených pokusů a získané výsledky jsou prezentovány ve formě analýz a grafů a jsou 

stručně komentovány. V diskusní části autorka částečně zopakovala výsledky z provedených 

pokusů, které navíc relevantně diskutovala s literárními daty, oceňuji, že autorka rozebrala, 

jaká má metodika úskalí.  

 

Obecně práci hodnotím jako zdařilou, vnímám velké množství odvedené práce, které 

za ní stojí, práce přináší nové podstatné informace o fyziologii zlativek. Předpokládám, že 

pokud by autorka do budoucna doplnila data z dalších experimentů, které ve své práci 

z pochopitelných důvodů spojených s časovou náročností na zpracování nerealizovala, měla 

by získaná data publikační potenciál.  
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Po formální stránce práce nikterak nevybočuje ze stylu a zpracování vysokoškolských 

kvalifikačních prací, množství překlepů je v práci poměrně nízké. K práci mám pouze několik 

drobných připomínek. Přestože je úvod poměrně informativní, jeho stylistika a užitý slovník 

působí, že byl psán až jako poslední část kvalifikační práce (patrně v mírném shonu) – 

používání nerozvitých vět, mnohdy používání ne zcela vhodných sloves (např.  pH kontroluje 

toxicitu kovů; nepohlavní cysty byly v kultuře vyvolány stresovými podmínkami…), činného 

rodu (např. životní cyklus včetně encystace se podrobně zkoumal pouze u dvou druhů…) 

apod., což evokuje spíše středoškolský styl psaní. Nemyslím si, že do vědeckého textu, 

kterým bezesporu diplomová práce je, patří slangová označení chrysofyta, chrysomonády 

nebo malomonády – osobně nepreferuji slangová označení a volil bych jiné termíny, nicméně 

vzhledem k obecně přijímanému úzu v angličtině to nevnímám jako zásadní pochybení.  

 

 Předkládanou diplomovou práci považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě, 

během které bych rád položil následující dotazy:  

 

1. Autorka v úvodu uvádí, že v případě nedostatku fosforu v prostředí s ním dokáží zlativky 

dobře hospodařit a pokračovat v růstu, naproti tomu při přebytku ho vylučují. Mohla by to 

autorka rozvést? Souvisí to s nějakými zásobními produkty?  

2. Autorka zmiňuje, že při spouštění encystace hrají roli jak endogenní, tak exogenní faktory, 

a z nich především teplota, omezení živin, hustota populace vegetativních buněk nebo 

stáří kultury. Jak by navrhla design pokusu pro studium vlivu endogenních faktorů?  

3. Autorka uvádí, že změřené pH použitého WC média je 7,5, bylo měřeno pH 

i u modifikací média bez dusíku a bez fosforu? Bylo případně nutné pH média upravovat? 

V jednom případě neodpovídá pH média podmínkám původní lokality studovaného druhu 

(Ochromonas tuberculata, lokalita s pH = 3,6, izol. 2006) – myslí si autorka, že by tato 

skutečnost mohla mít vliv na výsledky jejích pokusů s tímto druhem? Jaké jsou 

ekologické preference Ochromonas tuberculata?  

4. Pokusy sledující vliv nedostatku dusíku a fosforu probíhaly za konstantní teploty 17 °C – 

proč autorka neaplikovala stejný teplotní design jako v pokusu s vlivem teploty?  



 
 

Branišovská 1760 370 05 České Budějovice, Česká republika T/ +420 387 776 201  F/ +420 387 776 226 www.prf.jcu.cz 

 

5. Mohla by být spouštěčem encystace také limitace dostupnosti křemíku způsobená 

například kompetičním tlakem? Existují na toto téma nějaké studie, co si o tom myslí 

autorka?  

6. Jakým způsobem byly vybrány kultury použité pro pokusy, hrálo roli pouze pozorování 

občasné tvorby cyst v laboratorních podmínkách? Čím si autorka vysvětluje, že některé 

kmeny během pokusů neutvořily žádnou cystu nebo jen velmi nízký počet v řádu 

jednotek? Jak by tento problém řešila do budoucna?  

7. Má autorka nápad, jak by ve skenovacím elektronovém mikroskopu odlišila stomatocysty 

zlativek od schránek krásnooček rodu Trachelomonas, z nichž některé mohou být 

morfologický/rozměrový překryv se stomatocystami?  

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 26. 8. 2021 
Mgr. Josef Juráň, Ph.D. 

katedra botaniky PřF JU 

 


