
Oponentský posudek na diplomovou práci Kateřiny Procházkové Diverzita and species 

concept of the Vischeria/Eustigmatos complex (Eustigmatophyceae) 

 

Předložená diplomová práce je klasicky členěná a je sepsána na téměř 80ti stranách. 

Úvod je podrobný, poměrně čtivý, přináší stručný pohled na skupinu Eustigmatophyceae; 

koncentruje se pak na druhový komplex Vischeria/Eustigmatos. Mám k informacím v něm 

uvedeným následující otázky: 

Na straně 17 diplomantka uvádí výhody sekvenování organelárních genů (konkrétně 

cox1 a rbcL) ve srovnání s geny jadernými. Jako výhoda je také uvedeno, že tyto geny jsou 

kódovány v organelárním genomu v jedné kopii a nehrozí tak vnitrogenomová variabilita. 

Vzhledem k tomu, že jsou ale tyto genomy přítomny ve více kopiích, nezadá se mi to být až 

tak převratná výhoda.  Je vůbec ve finále nějaký praktický rozdíl mezi vnitro-genomovou a 

mezi-genomovou variabilitou  rámci jednoho organismu/organely? Co by diplomantka řekla 

k možné přítomnosti jaderně kódovaných fragmentů organelární DNA a jejich vlivu na 

fylogenezi? Jak by diplomantka experimentálně rozlišila jaderně kódované  úseky organelární 

DNA od těch kódovaných přímo v odpovídající organele?  

 Na téže straně diplomantka zmiňuje vysokou substituční rychlost rbcL a přímo říká, že 

by tento více diskriminativní marker měl být používán místo 18S rRNA genu. Znamená to 

snad, že by se měl pro fylogenezi použít ten nejlépe rozlišující marker? Jistě by se dal najít 

ještě variabilnější DNA marker, dokonce i takový, který je schopen rozlišit individua. Prosím 

o bližší vysvětlení.  

drobné výhrady: 

str. 8 „Vischeria klade“   v češtině asi spíš „Vischeria klád“ 

str. 8 ještě jsem nikdy neviděl zdroj (osobní pozorování). Pokud je provedla autorka, mela by 

je metodicky popsat a vyhodnotit v rámci diplomky. 

 

Materiál a metody 

 Tato kapitola je podrobná a pokud mohu posoudit vyčerpávající. Mám jen pár 

drobností: 

 Proč použila autorka různé množství DNA v PCR reakcích? (0,5 versus 1 ul do 

reakce) Obecně se mi zdá rozpětí koncentrace DNA 5-10 ng/ul poměrně velké. Při něm totiž 

může být množství DNA v extrému buď v obou reakcích stejné, (jedna reakce: 0,5 ul 

z roztoku 10 ng/ul; druhá reakce: 1 ul z roztoku 5 ng/ul) nebo se také mohou lišit 4x (jedna 

reakce: 0,5 ul z roztoku 5 ng/ul; druhá reakce: 1 ul z roztoku 10 ng/ul). Z toho je naprosto 



zřejmé, že tento údaj nevypovídá vůbec o ničem... Proč použila diplomantka k sestavení 

alignmentů ClustalW? Program je starý (což by zas tak nevadilo) ale hlavně pomalý a 

nepřesný. Testovala diplomantka více alignmentů sestavených při použití různých parametrů 

a stabilitu topologie z těchto alignmentů? Proč diplomantka použila jako třetí fylogenetickou 

metodu Neighbor Joining? Co přináší nového oproti ML a Bayesianske analýze?  

 Diplomantka se rozhodla použít sekundární strukturu RNA k fylogenezi, lépe řečeno 

k blíže nespecifikované úpravě alignmentů. Podle mého názoru je ale sekundární struktura 

RNA náchylná ke konvergenci. Nemůže tak úprava alignmentu zvýraznit konvergentní 

signál? 

 V metodice autorka nadhodnocuje validitu Bayesiánských prosterior probabilities 

(pp). Bayesiánské pp pod 0,90 by měly být hodnoceny jako žádná podpora, vysoká podpora je 

pak nad 0,99. 

 

Výsledky 

 Kapitola popisuje získané výsledky, konkrétně sekvence ITS a výsledný strom, 

sekvence rbcL a strom, a analýzu sekundární struktury ITS. Kapitola je přehledná a nenám 

k ní vážné výhrady. Fylogenetický strom uvedený ve výsledcích by ale mohl mít větší font; 

v současné podobě už si musím téměř brát lupu a to i na bootstrapové podpory. Strom by, dle 

mého názoru, mohl být sestaven alespoň dvěma metodami, ML a Bayes; uvedený strom je 

pouze likelihoodový, proč? Strom v obrázku 5 má opět nečitelné podpory... Není mi zcela 

jasné, proč nebyly morfometrické a biologické znaky použity pro fylogenezi.  

 

Diskuse 

 Diskuse je na magisterskou práci neobvykle rozsáhlá, je zpracovaná na 15 stranách. Je 

obsahově zcela vyčerpávající a je zjevné, že autorka se v oboru perfektně orientuje. Musím 

ale na druhou stranu říct, že se mi tato kapitola nezdá mít ideální strukturu. Předně, kapitolu 

popisující vnitrogenomovou variablitu ITS, ve které diplomantla zcela správně konstatuje, že 

v případě přítomnosti paralogů je gen pro fylogenetickou analýzu z principu nepoužitelný, 

bych dal zcela jistě na začátek celé diskuse. Přijde mi divné, že jí předchází kapitola o 

molekulární diverzitě, ve které autorka pozici kmenů v ITS stromu regulérně diskutuje (str. 

46, 47, 48 atd.). Tomuto postupu příliš nerozumím.  

 Jako poměrně důležitý nedostatek vidím absenci propojení dikuse se zbytkem práce. 

V diskusi nejsou žádné odkazy na ostatní kapitoly a dokonce ani na obrázky s výsledky. Co je 

ale horší, je skutečnost, že autorka nezmiňuje na základě kterých konkrétních výsledků 



formuluje své závěry. V důsledku to vypadá, i když to tak vůbec být nemusí, že závěry jsou 

postaveny i na fylogenezi ITS. V případě, jako je tento, kdy byly nalezeny paralogy cílového 

genu, by fylogeneze genu neměla být správně vůbec diskutována. 

 Autorka ze svých výsledků usuzuje na obrovskou skrytou diverzitu v rámci komplexu 

Vischeria/Eustimatos. Z výsledků, které v práci ukazuje, to však není zcela zřejmé. V ITS 

stromě vykazuje řada různých izolátů identickou sekvenci, coz by ukazovalo spíš na fakt, že 

morfologická diverzita prekračuje tu molekulární. Strom na základě rbcL pak jasně ukazuje, 

že řada kmenů popsaných pod různými i rodovými jmény obsahuje identické sekvence. Pokud 

je SSU rDNA skutečně ještě konzervativnější, než rbcL, jak autorka tvrdí, nemůže už mít 

vůbec žádnou rozlišovací schopnost. V souvislosti s tím mě napadá, jestli tyto řasy netvoří jen 

několik morfologicky vysoce plastických druhů. 

 Absenci fylogentické analýzy morfologických a biologických znaků považuji za jednu 

z mála slabostí této práce. Důvod nechápu, autorka stejně tyto znaky hodnotila... 

 Ze stromu na základě ITS sekvencí není zřejmé, které izoláty autorka sama 

sekvenovala. Vyhledem k tomu, že jich otestovala 97, to musí být většina (počet taxonů ve 

stromě je 121). Midpoint rooting nepovažuji osobně za plnohodnotnou metodu kořenění 

stromu, to bych strom raději nekořenil vůbec... 

 

Shrnutí 

 Diplomová práce slečny Kateřiny Procházkové se fundovaně zabývá fylogenezí 

druhového komplexu Vischeria/Eustigmatos. Práce je postavená na solidním množství 

experimentální práce a poučené interpretaci získaných výsledků. Jsem si jist, že tato práce 

s přehledem splňuje požadavky Karlovy univerzity na magisterské diplomové práce. 

Vzhledem k drobným nejasnostem si ponechávám finální hodnocení na obhajobu, předběžně 

práci hondotím mezi výborně a velmi dobře.  
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