
Abstrakt 

Současný stupeň poznání diverzity zlativek bohužel stále stojí převážně na tradičních 

popisech morfodruhů. Trvalým problémem pak je neexistence sekvenačních dat pro většinu 

těchto druhů. Z toho mimo jiné plyne, že po celém fylogenetickém stromu zlativek je 

rozptýleno několik běžných morfotypů (Ochromonas-like aj.). Je zřejmé, že aktuální taxonomie 

třídy a obsáhnutá diverzita rozhodně neodráží skutečné druhové bohatství zlativek. Navíc 

nedávné studie zaměřené na zlativky s křemičitými šupinami (Mallomonas, Paraphysomonas, 

Synura) jednoznačně ukázaly, že problematika (pseudo)kryptických druhů je běžným 

fenoménem i pro taxony s relativně dobrým konceptem (s využitím SEM/TEM ultrastruktury). 

Typická zlativka nicméně vypadá jako nahý bičíkovec, jehož jedinou pevnou strukturou v 

rámci životního cyklu je stomatocysta. Zatímco jednobuněční bičíkovci Ochromonas a Spumella 

byli nedávno podrobeni taxonomické revizi s využitím technik molekulární genetiky, 

koloniální bičíkovci s Uroglena-like morfotypem nikoliv. 

Hlavním cílem této práce proto bylo podrobit široce rozšířené koloniální zlativky s 

morfotypem Synura s.l. a Uroglena s.l., které způsobují nápadné sezónní populační boomy 

(vodní květy), moderní taxonomické revizi na základě znalosti jejich molekulární fylogeneze, 

morfologie/ultrastruktury a ekologie. V letech 2014–2020 probíhaly odběry vzorků v Evropě, 

Severní Americe a Japonsku. Z více než 650 prozkoumaných lokalit bylo izolováno více než 

1000 kmenů. Navíc se podařilo získat cenný materiál ze čtyř typových lokalit včetně typových 

druhů rodu Uroglena (U. volvox) a rodu Uroglenopsis (U. americana), a to po více než 180, 

respektive 120, letech od jejich popisu. 

Ve spolupráci s kolegy se mi podařilo odhalit polyfyletický původ koloniálních bičíkovců s 

Uroglena-like morfotypem, kteří se aktuálně dělí do třech nepříbuzných linií na úrovni rodů. 

Každá z těchto linií vykazuje specifickou kombinaci morfologických, genetických a 

ekologických charakteristik. V návaznosti na to byl nově popsán rod Urostipulosphaera a druhy 

U. granulata a Uroglena imitata, a dále bylo navrženo mnoho nových taxonomických kombinací. 

Dále byl odhalen zajímavý případ evolučního zjednodušení mnohobuněčných koloniálních 

organismů u druhu Synura synuroidea comb. nov., původě popsaného jako samostatný rod 

Chrysodidymus. Podařilo se nám rovněž odkrýt stále značnou (pseudo)kryptickou diverzitu v 

rámci S. petersenii agg. (4 nové druhy) a v rámci linie S. leptorrhabda. Výsledky mého výzkum 

jasně ukázaly nutnost kombinace vzájemně se doplňujících tradičních a nových metod při 

výzkumu reálné diverzity zlativek. 

 


