
 

 

Oponentský posudek na diplomovou práci Jany Kreidlové: 

 

„Synura echinulata (Synurales) –  tvarová variabilita křemičitých šupin přírodních populací 

závislá na faktorech prostředí; doprovodné druhy křemičitých chrysomonád“ 

 

A) Zhodnocení práce a návrh známky 

Předložená diplomová práce sestává ze dvou částí. První část je experimentálně morfologická, kde se 

autorka zabývá dosud nepopsanou fenotypickou plasticitou křemičitých šupin druhu Synura 

echinulata v přírodních populacích. Kromě definice a porovnání základních tvarových trendů 

v přírodních vzorcích z České republiky a jihozápadní Francie je hlavním předmětem práce testování 

fenotypické plasticity druhu na možné korelace s gradienty environmentálních parametrů, doplněné o  

příkladovou srovnávací analýzu tvarových změn podmíněnych gradientem pH v přírodních vzorcích a 

za laboratorních podmínek. Kvalita nasbíraných dat je adekvátní vzhledem k vytyčeným cílům; 

kvantitu dat považuji za dostačující – s přihlédnutím k předpokládaným časovým a technickým 

možnostem uchazečky. Metodiku výběru tělových šupin pro tvarovou analýzu, použité metody 

geometrické morfometriky i výběr naměřených fyzikálně-chemických parametrů považuji pro 

zodpovězení stanovených otázek za vhodně zvolené. Výstupy statistických analýz jsou kvalitně 

graficky zpracovány a správně interpretovány. Diskuze výsledků reflektuje autorčinu znalost 

relevantní literatury a zasazuje zjištěné výsledky do kontextu již známých skutečností. Všechna 

nezbytná primární data jsou uvedena v apendixu. Druhá část diplomové práce je floristickým 

vyhodnocením diverzity šupinatých chrysomonád na studovaných lokalitách, má charakter kvalitního 

inventarizačního průzkumu, přináší literární údaje o předešlých nálezech determinovaných druhů, 

četné záznamy o prvních nálezech pro Českou republiku a v neposlední řadě i popis zcela nového 

taxonu Mallomonas decora. Diplomová práce Jany Kreidlové je jak tematicky tak i stylisticky na 

vysoké úrovni, vykazuje patřičné členění, text je stručný, věcný a velice dobře se čte. Téma 

geometricko-morfometrické studie je aktuální, kvalitně zpracované a přináší nové poznatky o vlivu 

fyzikálně-chemických parametrů prostředí na fenotypickou plasticitu protist; velice cenná je i 

doplňující floristická část. Diplomovou práci Jany Kredilové hodnotím známkou „výborně“. 

 

B) Otázky na uchazečku 

1) Protistní organizmy vykazují kryptickou diverzitu (nevyjímaje zástupce rodu Synura), přesto 

v úvodu práce autorka vychází z předpokladu, ze populace Synura echinulata představují 

monofyletický druh a argumentuje vysokou podobností sekvencí ITS2 rDNA všech doposud 

analyzovaných kmenů. Ovšem jedním z důležitých výstupu této práce je zjištění, že se populace 

Synura echinulata z různých lokalit navzájem morfologicky liší. Autorka jako jedno z možných 

vysvětlení uvádí existenci mezipopulační genetické variability. Je morfologická variabilita mezi 



 

 

populacemi S. echinulata v porovnání např. s druhovým komplexem S. petersenii dostatečně nízká, 

aby bylo možné vyloučit, ze se ve skutečnosti jedná také o druhový komplex? 

 

2) Zjištěná morfologická disparita Synura echinulata byla na jednotlivých lokalitách odvozena od 

pomerně nevelkého populačního výběru (30 šupin/lokalita). Lze očekávat, že by zvětšení počtu 

analyzovaných šupin obsáhl podstatně vyšší morfologickou disparitu na lokalitách? 

 

3) Proč nebyl při rozkladu tvarové variability zohledněn faktor velikosti šupin (tj. centroid size), který 

je v geometrické morfometrice tradičně spojován s nejvýznamnějšími trendy tvarové variability? 

 

4) Jak si autorka vysvětluje skutečnost, že gradienty pH a nadmořské výšky vysvětlují prakticky tentýž 

tvarový trend? Byly environmentální parametry předem testovány na možné vzájemné korelace? 

 

5) Při porovnání vlivu gradientu pH na tvar v laboratorních a přírodních podmínkách se výsledky 

regresních modelů překvapivě vzájemně liší. Nejedná se ale v obou případech spíše o tentýž tvarový 

trend, který je pouze směrově převrácený? Není pozorovaný rozdíl pouhým artefaktem odlišného 

nastavení analýzy? Pokud ne, který z tvarových trendů potom považuje autorka za směrodatný? 

 

C) Doplňující poznámky a dotazy k práci 

1) Jak se při fotografování třiceti šupin z každé lokality dosáhlo toho, aby byly do geometricko-

morfometrické analýzy zahrnuty šupiny pocházející z maximálního počtu různých jedinců? 

 

2) Jeden z cílů práce, „zjistit, jaká je celková tvarová variabilita šupin Synura echinulata v přírodě“, 

považuji na základě celkového počtu 29 analyzovaných vzorků z České republiky a Francie jako 

nesnadno splnitelný. 

 

3) Při analýze čistého vlivu variability vysvětlené environmentálními parametry se autorka domnívá, 

že použití průměrného tvaru šupin lépe vystihuje realitu oproti analýze všech 870 šupin, přestože tento 

vliv nebyl signifikantní (narozdíl od analýzy všech šupin). Dle mého názoru realitu lépe vystihuje 

právě analýza všech šupin. Jejich morfologická disparita odráží možné rozpětí fenotypické plasticity 

za dané konstelace environmentálních parametrů na dané lokalitě. Vzhledem k nevelkému rozsahu 

populačního vzorku nelze vyloučit podhodnocení této disparity a tím i nereprezentativnost 

průměrných tvarů. 

 

3) Existují ze studovaných lokalit monoklonální kultury Synura echinulata, které by umožnily analýzu 

rozdílů na genetické úrovni a tím i zodpovězení otázky, zda se opravdu jedná o jeden druh? 



 

 

4) Hodnoty fyzikálně-chemických parametrů naměřených na jednotlivých lokalitách mohou být 

ovlivněné způsobem uchování vzorků při transporu do laboratoře. Jak byly uchovány například vzorky 

odebrané ve Francii? 

 

5) Škoda, že variablita ve floristických datech nebyla zahrnuta do žádné z analýz jako další možná 

vysvětlující proměnná (např. v analýze PLS). 

 

 

 

 

V Göttingenu dne 9. září 2012 

Ladislav Hodač 


