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Biogeografie, diverzita a substrátová specificita aeroterestrické zelené řasy 

rodu Klebsormidium (Streptophyta) 

 

 

 

Diplomová práce je věnována studiu biogeografie a ekologické diferenciace kryptických linií u 

široce rozšířené zelené vláknité řasy Klebsormidium. Ve své bakalářské práci se David zabýval 

aktuálním a kontroverzním tématem biogeografie protistních organismů, který je nyní ve stadiu střetu 

dvou odlišných hypotéz. Hlavním cílem Davidovy diplomové práce pak byl test těchto dvou hypotéz 

na základě studia ubikvitně rozšířené aeroterestrické řasy Klebsormidium. Během diplomové práce 

David zpracoval velké množství vzorků odebraných na území ČR, Walesu, Japonska a USA, a celkem 

získal téměř 200 sekvencí ITS rDNA markeru jednotlivých vyizolovaných kmenů. Fylogenetické 

analýzy poukázaly na výrazný kosmopolitismus linií v rámci rodu Klebsormidium. 

Významným zlomem v řešení diplomové práce byla analýza vzorků, které David odebral na 

území Walesu. Ze směsných vzorků odebraných v NP Brecon Beacons byly získány dva velmi odlišné 

genotypy. Protože je podloží tohoto parku tvořeno jak pískovcem tak vápencem, Davida napadla 

souvislost mezi přítomností jednotlivých genotypů rodu Klebsormidium a typem substrátu. I když byl 

rozsah získaných dat více než dostačující, David tematicky rozšířil diplomovou práci o studium 

substrátové specifity genotypů izolovaných ze čtyř vybraných substrátů na území ČR. Výsledkem je 

velmi kvalitní studie poukazující na zajímavý pattern v rozšíření terestrických řas. Jednotlivé linie 

uvnitř rodu Klebsormidium jsou téměř bez výjimky kosmopolitní, ale se silnou substrátovou 

specificitou. 

V rámci řešení diplomové práce si David osvojil základní metodické dovednosti spojené 

s odběrem a kultivací aeroterestrických řas. Dále zvládl metody sekvenace DNA a konstrukce 

fylogenetických stromů. Data byla metodicky vhodně analyzována a výsledky analýz jsou diskutovány 

v kontextu současné literatury zabývající se biogeografií protist a fylogenezí rodu Klebsormidium. 

Výsledky molekulárních analýz jsou vhodně a názorně prezentovány pomocí fylogenetických stromů 

a haplotypových sítí.  

Diplomovou práci považuji za kvalitní a přínosnou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji 

ohodnotit známkou výborně. 
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