
Posudek školitele na diplomovou práci Kateřiny Procházkové „Diverzita a druhový 

koncept u komplexu Vischeria/Eustigmatos (Eustigmatophyceae)“ 

 
Téma diplomové práce Kateřiny Procházkové vychází z několikaletého projektu GAČR, který se pod 

mým vedením řeší na půdě Katedry botaniky PřF UK v Praze. Projekt si klade za cíl zmapovat 

fylogenetickou diverzitu eustigmatofytních řas a Katce připadl nelehký úkol blíže prozkoumat 

diverzitu jedné z podskupin této řasové třídy, a to komplexu dvou tradičně separátních, avšak zřetelně 

blízce příbuzných rodů Vischeria a Eustigmatos. Hlavní motivací pro zadání diplomové práce na toto 

téma bylo rozhodnout, zda rody Vischeria a Eustigmatos skutečně představují samostatné, evolučně 

separované jednotky, a zda tradiční členění těchto dvou rodů do druhů dobře postihuje fylogenetickou 

diverzitu v rámci toho komplexu. Základním metodickým přístupem měla být charakterizace co 

největšího množství kmenů pomocí sekvenování vhodně zvolených genetických markerů spolu 

s morfologickou charakterizací vybraných kmenů pro zjištění vztahu mezi morfologickými 

charakteristikami a příbuzenskými vztahy definovanými na základě molekulárně fylogenetických 

analýz. 

Prvním krokem bylo vybudování široké sbírky kmenů komplexu Vischeria/Eustigmatos, do níž byly 

zahrnuty nejen kmeny získané z veřejných sbírek a od spolupracovníků, ale také kmeny, které Katka 

získala vlastní izolací z přírodních vzorků. Téměř sto kmenů, s nimiž Katka nakonec pracovala, by 

mělo poskytnout velmi dobrý vhled do celkové diverzity studovaného komplexu. 

Druhým krokem bylo stanovení sekvencí dostatečně variabilního genetického markeru. Pro tyto účely 

byl zvolen často využívaný úsek ITS2 operonu ribosomální RNA. Katce se podařilo optimalizovat 

protokol PCR amplifikace tohoto úseku a získala amplikony pro naprostou většinu kmenů, s nimiž 

pracovala. Sekvenování PCR produktů však u mnoha kmenů ukázalo na přítomnost vnitrogenomové 

heterogenity, což postavilo Katku před složitý úkol dešifrovat sekvence jednotlivých variant ze 

sekvenačních chromatogramů. Po jistém úsilí se Katka v problému zorientovala a naučila se s těmito 

daty pracovat. V  případech několika kmenů však bylo nutno sáhnout ke klonování PCR produktů a 

sekvenování klonů, což sice představovalo technickou komplikaci, avšak zároveň se jednalo o vítané 

rozšíření spektra metod, s nimiž se Katka během práce na svém projektu seznámila.  

Na základě fylogenetických analýz ITS2 sekvencí Katka zvolila sérii kmenů reprezentujících hlavní 

linie definované tímto markerem, pro něž stanovila sekvence méně variabilního markeru rbcL a  

rovněž provedla pečlivou morfologickou charakterizaci. 

Díky této práci mohla Katka přesvědčivě ukázat, že řasy s morfologií odpovídající rodů Vischeria a 

Eustigmatos jsou fylogeneticky promíchané a tyto dva rody není možné od sebe oddělit. Druhým 

podstatným zjištěním vyplývajícím z Katčiny práce je, že povaha fylogenetické diverzity v rámci 

komplexu Vischeria/Eustigmatos neumožňuje přímočarou taxonomickou interpretaci na úrovni druhů. 

Osobně se domnívám, že Katčina studie má obecnější platnost vzhledem k současné debatě o aplikaci 

a omezeních druhových konceptů u mikrobiálních eukaryot (protistů) a je základem článku, který 

připravujeme k odeslání do konce roku. 

Při vlastní práci s řasovými kmeny, v DNA laboratoři, u počítače při analýze dat i při studiu literatury 

Katka projevovala značnou snahu a houževnatost, i když možná ne vždy šlo vše tak snadno, jak by si 

byla přála. K sepisování samotné diplomové práce pak přistupovala s velkou pečlivostí a disciplínou, 

avšak některé pasáže, zejména diskuse, přeci jen vyžadovaly pomocnou ruku školitele. 

Přes některé výhrady hodnotím diplomovou práci Kateřiny Procházkové známkou výborně, a to 

zejména pro Katčinu příkladnou píli a nasazení. 

 

 

  

 

 

V Praze 11. září 2012        Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. 
 


