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Obhajovaná diplomová práce se zabývá tvorbou stomatocyt a jejich excystací u kultur zlativek, 

které vznikly izolací jediné buňky. V těchto kulturách tedy nepředpokládáme pohlavní 

rozmnožování a vzniklé stomatocysty jsou tedy pravděpodobně haploidní. Přestože patří 

stomatocysty mezi důležité paleoindikátory prostředí, o podmínkách encystace a excystace se 

ví velmi málo. V podstatě existuje jen několik prací (převážně z 90. let), které se problematikou 

zabývaly, a většinou se jedná o experimenty v kulturách, které obsahovaly pohlavně různě 

orientované jedince, tj. stomatocysty vznikaly po pohlavním procesu. 

Diplomová práce byla zadána velmi ambiciózně. Původně měla Petra experimentovat na 

několika kmenech (fylogeneticky vzdálených) chrysofyt, aby se poznatky daly, pokud možno, 

zobecnit. Vybrané kmeny však netvořily dostatečné množství cyst, aby bylo možné smysluplně 

vyhodnotit, jaké faktory mají na jejich tvorbu vliv. Nakonec se pouze jeden kmen Synura 

petersenii ukázal jako vhodný pro encystační experimenty. Bylo třeba se vypořádat 

s problémem, jak spočítat zároveň obrovské množství vegetativních buněk a malé množství 

stomatocyst. Metodická část byla tedy poměrně náročná a Petra se často musela ubírat slepými 

uličkami.  Podařilo se jí podpořit závěr, že na rozdíl od jiných řasových skupin (např. obrněnky, 

chloromonády), které tvoří cysty jako únikové stádium před nepříznivými podmínkami, je u 

chrysofyt tvorba stomatocyst úzce spjata s optimálními podmínkami růstu. Určitou roli hraje 

pravděpodobně i deficit fosforu, ale vzhledem k počtu experimentálních kmenů, nelze tento 

poznatek zobecnit. Podobně unikátní spouštěč excystace Synura uvella, přenesení ze tmy do 

režimu střídání světlo:tma (16:8) bude třeba ověřit i na jiných kmenech. Výsledky předložené 

diplomové práce tak přinášejí zajímavé poznatky, na něž lze navázat při dalším výzkumu 

encystace a excystace stomatocyst.  

Práce je klasicky členěna, úvod poskytuje dostatečný kontext problematiky studia 

odpočívajících stádií, metodika je poměrně rozsáhlá, což si ale vyžádala složitost experimentů. 

Výsledky jsou přehledně zpracovány a doplněny obrázky a grafy a diskutovány v širším 

kontextu. Jako nedostatek práce bych zmínila neobratnost a složitost některých vět a souvětí 

(určitě by se informace dala lépe a přesněji vyjádřit).  

Překládaná práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce a já ji doporučuji 

k obhajobě, navrhuji stupeň „výborně-velmi dobře“. 
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