
 

 

Oponentský posudek na diplomovou práci Markéty Fialové: 

 

 

„Ekologický pohled na morfologii rozsivek“ 

 

 

(I) Stručné zhodnocení práce a odůvodnění tohoto hodnocení 

Diplomová práce Markéty Fialové tematizuje fenotypickou plasticitu v přírodních populacích 

zástupců rozsivkového druhového komplexu Frustulia rhomboides. Zaměřením na přírodní populace 

a využitím geometrické morfometriky autorčina práce významně přispívá k mapování morfologické 

variability napříč široce definovaným komplexem F. rhomboides. S ohledem na stanovené 

cíle nasbírala Markéta Fialová v rámci své diplomové práce kvalitativně výborný a kvantitativně 

velmi dobrý datový soubor. Získaná data byla analyzována odpovídajícími statistickými technikami, 

přičemž autorka výsledky analýz prezentovala graficky strohou, bez výjimky správnou a ve většině 

případů přiměřeně názornou formou. Oponentské výhrady k práci jsou dílem technické, dílem 

obsahové povahy, týkající se interpretace některých výsledků. Souhrnem obsahuje diplomová práce 

Markéty Fialové vědecky hodnotná zjištění, jejich aplikace v ekologii řas nicméně považuji za v práci 

nedostatečně diskutované, proto práci předběžně hodnotím známkou „výborně“ až „velmi dobře“. 

 

 

(II) Otázky na uchazečku 

1) V kapitole „Cíle práce“ (str. 14) autorka uvádí: „Protože společenstva rozsivek jako celek citlivě 

reagují na abiotické podmínky prostředí, vyvstala otázka, zda by mohl existovat vztah mezi jejich 

druhovým složením a variabilitou schránek komplexu F. rhomboides.“ A dále na téže straně: 

„Odpovídá složení rozsivkových společenstev na lokalitách morfologické variabilitě modelového 

organismu?“ Následně je pak v diskuzi (str. 47) uvedeno: „Na otázku, zda diverzita rozsivek 

nalezených v této práci odpovídá morfologické variabilitě schránek modelového organismu, bylo 

odpovězeno formou Prokrustovské analýzy. Výsledek této analýzy byl signifikantní, což znamená, že 

lze objektivně srovnávat druhové složení spoluvyskytujících se rozsivek s morfologickou variabilitou 

komplexu F. rhomboides v přírodních vzorcích.“ A v závěru na str. 49 autorka shrnuje: „Bylo také 

testováno, zda lze srovnávat strukturu společenstev rozsivek a morfologickou variabilitu schránek 

komplexu F. rhomboides na lokalitách pomocí ordinačních metod. Průkaznost testu ukázala, že ano, 

nicméně rozložení lokalit na základě obou posuzovaných souborů dat je poměrně rozdílné.“  

-- Jak si autorka vysvětluje možnou existenci vztahu mezi proměnlivostí tvaru jednoho druhu 

a proměnlivostí druhového složení celkové rozsivkové flóry? Resp. proč se domnívá, že by vůbec 



 

 

měla existovat nějaká korespondence mezi tvarem jednoho druhu a strukturou celého řasového 

společenstva (tzn. proč by měla diverzita odpovídat morfologické variabilitě nebo naopak)? 

--Je možné pojmenovat jednotlivé druhy rozsivek, které ve svém výskytu vykazují signifikantní 

kovarianci s výskytem dvou zjištěných eko-morfotypů komplexu Frustulia rhomboides? 

 

2) Ve výsledcích na str. 30 lze z Obr. 4.2 vyčíst, že centroidy některých dvojic vzorků z téže lokality 

jsou navzájem dosti nepodobné, přičemž některé dvojice vzájemně výrazně separuje první ordinační 

osa (= nejvýznamnější tvarový trend), viz např. VM2 x VM3 a H2 x H4, zatímco jiné odděluje osa 

druhá (tzn. tvarový trend odlišný od prvního), např. CiRa2 x CiRa3 nebo Swp x Swn.  

-- Jak autorka naznačenou heterogenitu vnitrolokalitových rozdílů interpretuje? Lze odpověď na tyto 

mezilokalitové rozdíly (v trendech vnitrolokalitové variability) najít v ekologických charakteristikách 

studovaných lokalit? 

 

3) Ve výsledcích na str. 34 autorka konstatuje: „Rozložení lokalit po odstranění alometrického vlivu se 

velmi liší od původní ordinace (obr. 4.2a) a není u něho zjevné odlišení lokalit podle typů biotopu. Je 

tedy evidentní, že tvar zbavený změn korelovaných s velikostí nemá signifikantní ekologický význam“.  

-- Co autorka rozumí pod pojmem „signifikantní ekologický význam“? Nasbíraná morfometrická data 

i po odstranění alometrie vykazují nezanedbatelnou variabilitu; z jakého důvodu autorka této 

variabilitě upírá její možný „signifikantní ekologický význam“, když se namísto statistického testování 

ekologických parametrů omezila jen na „okometrické“ posouzení překrývajících se shluků vzorků 

z ombrotrofních a minerotrofních lokalit? Našla by autorka pro „nealometrickou“ ordinaci dat novou 

ekologickou interpretaci? 

 

4) V diplomové práci chybí diskriminační analýza skupin buněk z ombrotrofních vs. minerotrofních 

stanovišť. V diskuzi na str. 41 autorka uvádí, že „byly nalezeny  specifické  ekologické  preference  k  

odlišným  typům  biotopu  (obr.  4.1,  4.2). Morfotypy  1“  se  vyskytovaly  převážně  v  ombrotrofních  

rašeliništích,  zatímco „morfotypy  2“  vykazovaly  preference  k  minerotrofním  rašeliništím (obr.  

5.1, 5.2).  

-- Jsou morfotypy 1 a 2 průměrnými konfiguracemi pro ombrotrofní a minerotrofní stanoviště, 

anebo pouhými rekonstrukcemi konfigurací z kladného a záporného extrému prvního relativního 

warpu (popř. tvarové PCA)?  

V návaznosti na předchozí otázku bych připojil výhrady k závěrečnému odstavci diskuze, který byl 

patrně psán ve spěchu a působí nekonzistentně a nedotaženě: „V této práci je podporován 

ekologický pohled na morfologii organismů. Je známo, že morfotypy poskytují velké množství 

informací o prostředí (Finlay et al. 2006, Potapova & Hamilton 2007, Poulíčková et al. 2008). 



 

 

Biotické a abiotické interakce v přirozených podmínkách se mnohdy podepisují na fenotypu 

organismu. Rozsivky coby morfologicky bohatá skupina mají ekologicky velkou vypovídající hodnotu 

(Smol & Stoermer 2010). I kdyby neměla morfologie genetický základ a byla by pouze výsledkem 

fenotypické plasticity, přesto lze hodnotit tvarovou variabilitu skrz podmínky prostředí, což dokládá 

výzkum v této práci. V praxi to znamená, že podle biotopu, ve kterém se organismus vyskytuje, lze 

odvodit jeho morfologii a naopak.“ 

Pokud v praxi platí poslední (podtržená) věta diskuze a zároveň autorčino zjištění uvedené v závěru, 

že „Informativní hodnota morfotypů je velmi důležitá například při environmentálním posuzování“, 

pak je zapotřebí precizně definovat rozpětí morfologické variability, která je ve statisticky 

signifikantní kovarianci s definovaným rozpětím hodnot některého ekologického parametru. Toho 

v předložené diplomové práci nebylo dosaženo ani po praktické, ani po teoretické stránce (tj. 

dostatečně rozvedenou diskuzí obsahující návrhy, jak získané výsledky konkrétně aplikovat 

v ekologii řas). Hlavní trend tvarové variability se zdá být prakticky totožný podél všech testovaných 

gradientů (pH, konduktivity, nadmořské výšky, trofie) a je z podstatné části vysvětlen pouhými 

rozdíly ve velikosti buněk. 

-- Ve kterých bodech autorka spatřuje jí zmíněnou důležitost „informativní hodnoty morfotypů 

(Frustulia rhomboides) při environmentálním posuzování“? 

 

5) Přestože autorka vychází z genetické heterogenity jí nasbíraného přírodního materiálu, v diskuzi 

nereflektuje (již v úvodu naznačenou) problematiku taxonomie komplexu Frustulia rhomboides. 

Vyhýbá se tak konfrontaci s výsledky (morfometrických analýz) v diplomové práci jinak hojně 

citované studie Veselé et al. (2012). Autorka diplomové práce v samém závěru textu konstatuje, že: 

„Na morfologicko-ekologický vztah by tedy měl být při definování druhů kladen větší důraz.“ 

-- Vidí autorka ve výsledcích své práce přínos pro taxonomii studovaného druhového komplexu? Lze 

uvést tvarové trendy zjištěné v přírodních populacích (a rozšíření určitých eko-morfotypů) do 

kontextu s tvarem a/nebo výskytem jednotlivých dříve popsaných entit komplexu F. rhomboides? 

 

 

(III) Doplňující poznámky a dotazy k práci 

1) V kapitole Materiál a metody je klíčový krok tzv. Prokrustovské analýzy autorkou buď chybně 

interpretován, anebo neobratně popsán: „Landmarkové metody umožňují definovat tvar a jeho 

variabilitu po odfiltrování nežádoucích vlivů (způsobené odlišnou rotací, velikostí a orientací objektů). 

Aby se zabránilo těmto vlivům, je nutné provést Prokrustovskou superimpozici (Generalized 

Procrustes Analysis, GPA). Jedná se o překlad všech objektů (jejich centroidů) na sebe a změnu jejich 



 

 

konfigurace tak, aby se minimalizovaly rozdíly sumy čtverců mezi odpovídajícími landmarky (Adams 

et al. 2004).“  

-- Při Prokrustovské superimpozici pochopitelně žádná změna konfigurace neprobíhá, 

s konfiguracemi se pouze posouvá do bodu překrytí jejich centroidů, konfiguracemi se rotuje a 

standardizuje se jejich velikost.  

 

2) Na str. 24 kapitoly Materiál a metody: „Ze všech Prokrustovských dat byla provedena 

mnohorozměrná analýza hlavních komponent (PCA) s použitím datasetu vygenerovaného při analýze 

relativních warpů (RWA) v TpsRelw, ver. 1.49 (Rohlf 2010b).“ 

-- TpsRelw generuje různé datové soubory, v diplomové práci chybí konkrétní údaj, jaké proměnné 

byly použity pro následnou PCA. 

-- Proč autorka importovala tvarové proměnné z TpsRelw do PAST a teprve tam provedla PCA, když 

TpsRelw umožňuje prostřednictvím RWA prakticky totéž? 

 

3) Na str. 25 kapitoly Materiál a metody: „Vysvětlující soubor obsahoval proměnné se 

standardizovanými naměřenými hodnotami pH a konduktivity (= proměnná „environment“).“ 

-- Schází zde údaj, jakou metodou byly proměnné standardizovány.  

 

4) Na str. 27 kapitoly Materiál a metody: „V programu PAST 2.08 (Hammer et al. 2001) byla dále 

testována korelace sumární disparity F. rhomboides a druhové bohatosti a korelace tvarové 

variability F. rhomboides a druhové bohatosti na odběrových místech. Tvarová variabilita byla v 

tomto případě vyjádřená součtem absolutních hodnot souřadnic PCA skórů první a druhé osy na 

odběrové místo. PCA skóry byly vytvořené z datasetu vygenerovaného při analýze relativních warpů 

(viz analýza tvarové variability F. rhomboides).“ 

-- Autorka neuvádí, které parametrické nebo neparametrické korelační koeficienty použila. 

  

5) Na str. 32 kapitoly Výsledky autorka konstatuje: Frustuly z odběrového místa č. 5 (obr. 4.5a) byly 

signifikatně odlišné pouze na podzim (Mann-Whitney test: p < 0,05). Na rozdíl od ostatních období na 

tomto místě byly podzimní schránky mírně větší. Na odběrovém místě č. 3 (obr. 4.5b) je patrné 

rovnoměrné rozložení velikostních skupin během čtyř ročních období na dvou různých odběrových 

místech. Analýza není statisticky průkazná (Mann-Whitney test: p > 0,05). Lze tedy shrnout, že velikost 

není klíčovým parametrem, který by výrazně ovlivňoval morfologii buněk během roku.  

-- Je sporné, zda jsou autorkou nasbíraná data pro postižení velikostní variability frustul během roku 

dostatečně reprezentativní, vždyť byla sbírána pouze čtyřikrát do roka, mezi odběry jsou veliké 

časové prodlevy. Z uvedeného úvodu považuji autorčino tvrzení: „dá se tedy předpokládat, že tvarová 



 

 

dynamika schránek způsobená změnami během životního cyklu přírodních populací rozsivek není 

příliš markantní“ za nedostatečně podložené.  

 

6) Na str. 43 kapitoly Diskuze autorka z mého pohledu poněkud konfuzně a ne zcela podloženě 

vyvozuje: „Relativně malé buňky s variabilnější morfologií pocházejí z horských ombrotrofních 

vrchovišť, zatímco větší buňky z rašelinišť s vyšší trofií mají obvykle menší disparitu. To de facto 

znamená, že velikost souvisí do jisté míry s tvarovou variabilitou, která odpovídá podmínkám 

prostředí. Nejedná se tedy pravděpodobně o významnou změnu velikosti podmíněnou ontogenezí 

rozsivek. Ačkoli je prokázáno, že zmenšování rozsivek během životního cyklu způsobuje určitou část 

tvarové variability (Round et al. 1990, Mann 1999), v této práci byly velikostní rozdíly frustul během 

roku nepatrné a časová heterogenita neměla statisticky významný vliv na tvarovou variabilitu 

schránek (více viz dále).“ 

-- Zde opět považuji autorčino posouzení vlivu velikostních rozdílů frustul během roku za silně 

zkreslené, protože jeho analýza není podpořena dostatečně reprezentativním datovým souborem.   

 

 

V Göttingenu dne 2. září 2013 

 

Ladislav Hodač 


