
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oponentský posudek diplomové práce Bc. Melánie Fišerové „Ultrastruktura eustigmatofytních řas“ 
 
Předložená diplomová práce je taxonomickou studií malé a unikátní skupiny heterokontních 
(ochrofytních)  řas třídy Eustigmatophyceae  (Heterokontophyta, Chromista) resp. 10 zástupců 
jednoho z jejích řádů - Eustimatales, pokrývajících všechny tři čeledi uvedeného řádu 
(Pseudellipsoidionaceae, Monodopsidaceae, Eustigmataceae).  
Autorka si vytkla za cíl charakterizovat na základě ultrastrukturálních znaků 10 kmenů 
eustigmatofytních řas (popsané druhy a izoláty s pracovním označením) a na tomto základě nalézt a 
definovat ultrastrukturální znaky, které korelují s molekulární fylogenetikou dílčích taxonomických 
jednotek uvnitř této skupiny a budou tedy použitelné pro syntetickou klasifikaci příp. korekce 
v současné konvenční klasifikaci. Práce autorky je součástí širšího výzkumu algologické skupiny na 
katedře botaniky PřF UK v Praze, takže v ní využila i dosud nepublikované 
výsledky fylogenetických studií uvedených kmenů, provedené na základě analýzy sekvencí genů pro 
ssu rRNA a genů pro rbcL. 
Diplomová práce je psaná v češtině, má 102 stran,6 základních kapitol ve standardním formátu 
diplomových prací, 65 citací a rozsáhlou fotografickou dokumentaci (56 fotografií a další obrazový 
materiál). Následující hodnocení je strukturováno dle osnovy kriterií předepsaných pro diplomové 
práce katedrou botaniky PřF UK. 
 
ad a) kvalita a kvantita sběru dat 
z hlediska kvality i kvantity zíkaných dat lze autorce vytknout jen minimum: pro vlastní studium 
vyhledala, shromáždila a napěstovala reprezentativní kolekci biologických vzorků (10 kmenů řas), 
pocházejících z různých zdrojů, tyto zdokumentovala ve světelné mikroskopii a následně zpracovala 
(nebo částečně zpracovala) pro transmisní elektronovou mikroskopii.Široký obrazový dokumentační 
materiál, který předložila ve své diplomové práci a vyhodnotila pro klasifikační použití je evidentně 
jen zlomkem dat i hodin, které musela nasbírat a strávit během mikroskopování na transmisním 
elektronovém mikroskopu a následném zpracování. Ačkoli získaný fotografický materiál není ve 
všech případech excelentní a nezatížený artefakty, je v rámci použitých metod (viz níže) ve své 
většině dostatečně kvalitní a použitelný jak pro publikace v zahraničních impaktovaných časopisech, 
tak pro vlastní cíle práce tj. zjištění a definici taxonomicky významných ultrastrukturálních znaků. 
 
ad b) vhodný metodický přístup 
v metodickém přístupu již existují určité výhrady: autorka v prvé řadě využila metodiky a přístroje 
standardně dostupné v laboratořích PřF UK a domácí algologické laboratoře; studium 
ultrastrukturálních znaků však v současnosti nabízí i kvalitnější přístupy (technické i metodické), 
které autorka nezmiňuje ani v literární rešerši ani v metodických postupech. Nabízí se například 
alternativy či vylepšení postupu v přípravě vzorků:  
 
1) v kryosubstitučních metodách, nahrazujících chemickou fixaci, která je zatížena artefakty a často 
zachycuje více interakci fixačních a kontrastujících činidel s biomolekulami a buněčnými 
kompartmenty než vlastní nativnímu stavu bližší ultrastruktury. 
 
2) zrychlení a zlepšení výsledků fixace, i prosycení susbstitučními médii a pryskyřicemi pomocí 
mikrovlnného ozařování. 
 
3) výběr alternativních fixáží, pufrů a aditiv: zvláště u jednobuněčných organizmů existuje 
předpoklad (i popsaná praxe) rozdílného pH jednotlivých buněčných organel i rozdílné propustnosti 
membrán, buněčných stěn a obalů; existují i jednoduchá aditiva zdokonalující zachování membrán 
(ferrokyanid draselný během postfixace aj.) (viz. otázky v závěru) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ad c) interpretace výsledků, znalost literatury a diskuse 
v interpretaci výsledků, znalosti literatury a diskusi (co se týká obsahové stránky) nemám zásadnější 
výhrady: práce se vyznačuje kvalitně připraveným literárním přehledem, který využívá jak dřívější 
souhrnné monografie, tak recentní články a dokonce i zcela aktuální nepublikovaná data, autorka 
pronikla do problematiky současného výzkumu eustigmatofytních řas a v získaných výsledcích 
prokázala náležitou invenci i schopnost řešit vytčené problémy. Za cenná a nejdůležitější zjištění 
práce autorky považuji nalezení ultrastrukturálních znaků odpovídajících molekulární fylogenezi 
resp. molekulární taxonomii dílčích OTU (především na úrovni čeledí): absenci věncové lamely 
v chloroplastu a přítomnost lamelátních váčků a „reddish globule“ (u všech studovaných kmenů) a 
dílčí přítomnost či absence terminálního pyrenoidu, polygonálního pyrenoidu na stopce nebo 
kontinua jaderného a plastidového obalu. K dílčí přítomnosti/absenci těchto struktur a především 
k obecné platnosti mám ovšem drobné dotazy (viz. otázky v závěru) 
 
ad d) výběr prezentačních prostředků 
k výběru prezentačních prostředků nemám závažnější připomínky, snad bych jen vytknul (doporučil 
pro budoucí publikace) u fotografií vložení většího (nápadnějšího) měříka a především doplnění 
statistických údajů o počtu jednotlivých individuí (buněk) na jejichž základě byly vyvozeny závěry o 
přítomnosti/nepřítomnosti a vzhledu či rozměrech konkrétních ultrastruktur. 
 
Na konec bych zmínil výtky k formální stránce diplomové práce: neměl jsem k dispozici tištěnou 
verzi, ale z elektronické, která mi byla poskytnuta, je patrné, že autorka byla v časové tísni a nestačila 
text řádně stylisticky uspořádat ani opravit. Je v něm řada překlepů, nestejného formátování i 
velikosti písma v rámci odstavců i jediné věty (např. str. 22, 2. ost.), autorce doporučuji jednotné 
skloňování podstatného jména čeleď především v množném čísle, neznám ustálenou terminologii 
v algologii (botanice), ale z obou platných (čeledi, čeledě) bych doporučil méně archaickou první 
vztahující se k taxon. kategorii a nikoli dalšímu významu tohoto slova. V kapitole „Materiály a 
metody“ bych vytknul užití obecných termínů „vzorky je nutné odvodnit“;“vzorky se zalévají“ „je 
potřeba nakrájet“ a podobně místo kontrétního vyjádření co se se vzorky opravdu dělalo.První patří 
do literárního přehledu, druhé do kapitoly Materiál a metody. V textu celé diplomové práce jsou 
rovněž informační překryvy (opakování téže informace), v kapitole diskuze jsou na více místech 
podávány informace, které náleží do kap. výsledky (např. str. 93, 2. odst.). 
 
Diplomová práce má ukázat připravenost autora na vědeckou práci: hlubší obeznámení se stavem 
problematiky, jasné formulování cílů a stanovení nejvhodnějších metodických postupů, věrohodné 
zpracování dat a seznámení s výsledky vlastních experimentů formou ustálených publikačních 
postupů. To vše autorka s menšími výhradami splnila. Předložená práce nepopiratelně přináší nová a 
zajímavá zjištění, původní vědecké informace a autorka byla evidentně i pilná při práci v laboratoři a 
u mikroskopu, o čemž vypovídá nadstandardní dokumentační materiál. Nicméně finální zpracování, 
které Bc. Melánie Fišerová ve své diplomové práci předložila, splňuje jen základní nároky kladené 
na diplomovou práci a celkový dojem poněkud kazí. Přes všechny tyto výhrady i na základě splnění 
kritérií hodnocení diplomové práce stanovených katedrou botaniky PřF UK (a-d) doporučuji, aby 
byla plně přijata a hodnotím ji stupněm 2 (velmi dobře). 
 
Praha 24.5. 2012 
 

Mgr. Miroslav Hyliš, Ph.D. 
Laboratoř elektronové mikroskopie biologické sekce PřF UK Praha 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otázky: 
 
1) Na základě jakého počtu řezů vyhodnocovaných objektů (buněk) autorka došla k obecným 
závěrům o přítomnosti či absenci klíčových, s fylogenezí korelujících ultrastrukturálních znaků?  
 
2) Není možné, že by například absence terminálního pyrenoidu či kontinua jaderného a plastidového 
obálu byly dané nevhodnou fixací (jejich poničením)? příp. že jde u druhů, kde nebyla pozorována o 
méně výraznou strukturu, nebo strukturu závislou na fyziologickém či vývojovém stavu dané buňky, 
kultury?  
 
3) Pozorovala autorka nějaké ultrastrukturální změny (v organizaci, velikosti, denzitě materiálu u 
organel) v závislosti na orientaci buněk vůči světlu, pakliže byly pěstovány na pevné půdě? Sledoval 
u řas někdo tento faktor (známý u chloroplastů vyšších rostlin)? 
 
4) Zkusila autorka pro přípravu vzorků i jiné fixáže, aditiva fixáží či mikrovlnné ozařování? S jakým 
výsledkem? 
 
5) U zástupců čeledi Pseudellipsoidionaceae jste nepozorovala žádný typ pyrenoidu; u stejných 
druhů však byla sekvenována velká podjednotka enzymu RUBISCO, máte hypotetickou představu 
(či literární údaje) o jeho lokalizaci? Nemá tato skutečnost nějakou souvislost s ekologií či fyziologií 
zástupců této čeledi vzhledem k zástupcům čeledí řádu Eustigmateles kde je pyrenoid zformovaný? 
Podobně existuje nějaká ekologicko/fyziologická souvislost u druhů (čeledi) s nápadným 
polygonálním pyrenoidem? 
 
6) Existují v rámci řádu Eustigmatales nebo i v rámci třídy Eustigmatophyceae ještě nějaké dílčí 
znaky (ekologické, fyziologické, v sex.cyklu), které by korelovali s molekulární fylogenezí taxonů 
této skupiny?  
 
7) Čím se vysvětluje, že je tato třída početně tak malá? Je málo zkoumaná nebo má skutečně málo 
druhů? Má nějaké geografické či ekologické těžiště? 
 
 
 


