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Zhodnocení práce 

 72 stran + přílohy 

 standardní členění, ţádná důleţitá kapitola nechybí 

 jazyk vyhovující, minimum technických i jazykových chyb 

 

Na práci Lucie Vančurové o fotobiontech rodu Stereocaulon oceňuji uchopení a pochopení 

tématu (i jednotlivých metod) i kvalitu finálního zpracování. Pokud bych měl vypíchnout 

některé pozitivní jednotlivosti, pak je to např. samostatný sběr lišejníků r. Stereocaulon takřka 

po celém světě (autorka se naučila Stereocaulon poznat a v přírodě najít, coţ leckdy není 

triviální) i schopnost sehnat si materiál od kolegů (komunikovat); úvod o symbiózách řas 

s bezobratlými ţivočichy (neboť představuje důleţitou paralelu k lišejníkům a cestu k lepšímu 

pochopení lichenizace); diskusní kapitolky Srovnání v rámci třídy Trebouxiphyceae a 

Taxonomické posouzení linie „Palma“ (tohle je pro mě čtivá diskuze!); stručný, ale při tom 

poměrně čtivý styl, kterým je práce napsána.    

Určité výhrady bych měl snad jen k Diskuzi (kromě výše oceněných kapitol), u které je znát, 

kdyţ člověk čte práci najednou, o něco menší plynulost textu i myšlenek, více překlepů i 

některé ne zcela ideální závěry (některé nejsou jen věcí názoru – viz níţe). Samozřejmě 

napsat pěknou diskuzi je velmi těţké, zvlášť kdyţ je člověk ve výzkumu někde na půl cesty, 

coţ je přesně případ této práce. Autorce se povedlo odhalit spoustu zajímavostí – aţ moc na 

to, aby na otázky, které se díky tomu vynořily, uměla dát na základě zkoumaných vzorků 

plnohodnotnou odpověď. 

 

Hodnota této práce (pro Lucii i celý tým) tkví mimo jiné v tom, ţe otevřela cestu k novým 

zajímavým tématům hodným studia v rámci disertační práce nebo dalších diplomových prací. 

To se v kaţdé diplomce nepovede. Zároveň řada výsledků je uţ teď publikovatelných 

v některém z impaktových časopisů.  

Ţe Lucie Vančurová umí samostatně pracovat (ale i spolupracovat s kolegy včetně 

zahraničních), zorientovat se v problematice a výsledky dát na papír, o tom není nejmenších 

pochyb. Práci jednoznačně doporučuji k obhájení a hodnotím ji známkou 1. 

 

Otázky oponenta 

1) Myslíš si, ţe častá asociace druhů r. Stereocaulon s Asterochloris irregularis hovoří 

spíše o jejich historickém spojení (afinitě celého rodu vůči této řase) nebo o 

ekologické výhodnosti (aktuální selektivitě vůči řase na základě podmínek na 

lokalitách)? Otázka se váţe k odst. přecházejícímu ze str. 50 na str. 51, s jehoţ 

závěrem moc nesouhlasím. 

2) Čím se vyznačuje „čerstvá“ láva, ţe to má tak obrovský vliv na výskyt fotobiontů 

v lišejnících zde rostoucích? 

3) Kdyţ by byla linie „Palma“ popsána jako nový rod, hodila by se jako „outgroup“ 

k rodu Asterochloris?  

4) Zaujal mě druhý odstavec na str. 59. Jak je to tedy s počty CBC a hemi-CBC. Říkají 

nám něco o příbuznosti linií? 



5) Opravdu se fotobionti z r. Chloroidium často rekrutují z volně ţijících linií? Vskutku 

jsou to běţně se vyskytující aerofytické řasy? Z fylogenetického stromu na str. 41 ten 

pocit nemám. Jak vůbec vypadá taková volně ţijící kolonie C. ellipsoideum, C. 

angustoellipsoideum nebo Chloroidium 3? Nevyskytují se spíše ve formě 

mikrokolonií vzniklých rozpadem soredií či fragmentů stélek lišejníků? 

6) Byla sekvence ze vzorku 1078b z cladu Chloroidium 3 opravdu sekvencí primárního 

fotobionta? Nemůţe pocházet z řasy zachycené na stélce lišejníku během zvednutí 

hladiny vody v odkališti? Některé druhy r. Stereocaulon se sice vyznačují tolerancí 

vůči delšímu zaplavení vodou, ale přece jen... ţe by byl v jednom cladu kombinován 

fotobiont terestrického lišejníku s vodní řasou? To je podezřelé. 

 

Poznámky technické: 

V česky psané práci bych nepouţíval odkazy na literaturu ve formě (Nelsen and Gargas 

2006), dal bych přednost latinskému et nebo &. 

Nelíbí se mi řazení prací v seznamu literatury. Škaloud 2008 by měla být před citací Škaloud 

et Peksa 2008. Alespoň se to tak většinou dělá. Nejprve díla, která autor vytvořil sám, potom 

díla se spoluautory. Myslel jsem chvíli, ţe tam ty citace chybí, neţ jsem si toho všimnul. 

Obrázek 3 je nečitelný, v téhle podobě je na něj škoda papíru. 

Píše se 95 °C (s mezerou), nikoliv 95°C; podobně 94 % (bez mezery by to znamenalo 

devadesátičtyřprocentní). 

 

Další poznámky a drobné otázky: 

Str. 33, odst. 4, odst. 3 v Závěru: růst „na půdě“ nelze povaţovat u zkoumané skupiny za 

substrátovou specificitu. Cladonia, Lepraria i Stereocaulon často kombinují v rámci jedné 

stélky (populace) různé substráty (začnou růst na půdě, přerostou na kámen vedle i na mech 

částečně kryjící ten kámen). Muselo by se pečlivě zaznamenat, jak to doopravdy rostlo, jaká 

půda to byla (písčitá, kamenitá, pH) atd., aby se z toho dalo něco vyvodit. 

 

Proč je v práci tak málo sekvencí ze S. nanodes? Musela jsi mít mnohem víc vzorků. 

Nepovedlo se je amplifikovat? 

 

Str. 51, odst. 2 + mapa: kvůli tomu jednomu výskytu někde v Patagonii bych rozhodně 

nehodnotil rozšíření těchhle dvou druhů jako rozdílné. Je více neţ pravděpodobné, ţe se A. 

irregularis vyskytuje i na jiţní polokouli. Ze které práce vůbec pochází ten údaj z jiţního cípu 

J. Ameriky? Nějak jsem to nenašel. 

 

Str. 52, odst. 2: o typu stélky jako takovém to nebude. Stereocaulon i Cladonia velmi často 

tvoří soredie (někdy se celé stélky „rozpadají“ do soredií). Tzn. charakter uloţení řas i 

vlastnosti sorediózní stélky jsou podobné. Je to spíš o té ombrofóbii/ombrofilii, která s tím ale 

samozřejmě souvisí – sorediózní lišejníky rostou pod převisy, protoţe taková stélka je ideální 

pro příjem vody ze vzduchu (není to jen o stylu šíření). 

 

Str. 53 nahoře: ty neurčené poloţky jsou, koukám, hlavně z Grazu. Proč ti proboha někdo z té 

početné party lichenologů neurčil? Je to veliká škoda. Ale stejně tipuji, ţe mezi nimi ţádný S. 

nanodes nebude. Chtělo by to rozhodně určit. 
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