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Předložená diplomová práce si klade za cíl poodhalit reálnou genetickou a morfologickou 

variabilitu v rámci exkavátního rodu Andalucia. Práce přináší nové a zajímavé poznatky o diverzitě 

anaerobních zástupců jakobidů, včetně nálezu zcela nové linie na úrovni druhu. Kromě molekulárních 

analýz jsou výsledky doplněny o detailní morfologická i ultrastrukturní pozorování. Práce 

s anaerobními protisty je všeobecně velmi náročná, proto je objem získaných dat více než dostačující. 

I když autor sám poukazuje na nutnost získání dalších, doplňujících dat (sekvenace dalších genů, 

získání kompletní rekonstrukce ultrastruktury buněk nové linie), předložená diplomová práce má 

všechny náležitosti publikovatelné vědecké práce. 

 Diplomová práce je logicky strukturovaná, čtivá, psaná pěknou češtinou s minimem 

gramatických chyb či překlepů (jedinou výraznou chybou je odlišné a tudíž matoucí označení kmene 

BMAND, který je ve fylogenetické analýze uveden pod jménem BMT). Styl citování literatury v textu 

je jednotný, formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Úvod představuje kvalitní literární 

přehled o studované skupině, cíle práce jsou jasně formulovány a zdůvodněny v širším kontextu 

aktuálních znalostí. Metodika práce je dostatečně a jasně uvedena, ke zvolené metodice analýzy 

molekulárních dat mám však několik připomínek a otázek (viz níže). Dosažené výsledky jsou 

relevantní vzhledem k uvedeným cílům práce, a jsou vhodně diskutovány v kontextu známých údajů 

z literatury.  

 Celkově se jedná o velmi kvalitní diplomovou práci, kterou hodnotím stupněm výborně. 

 

Otázky: 

 

1. Zvolená metoda kultivace kmenů neumožňuje získání monoklonálních kultur pocházejících 

z jedné izolované buňky. Každá získaná kultura tudíž představuje populaci, která pravděpodobně 

obsahuje několik genotypů daného organismu. Navíc v naprosté většině byly ve studovaných 

kulturách přítomny i další eukaryotické organismy. Vzhledem k používání metody klonování DNA 

může v tomto případě při PCR reakci docházet ke vzniku tzv. chimerických sekvencí, tj. molekul 

vzniklých spojením nesouvisejících DNA fragmentů různých organismů. Byla autorem ověřena či 

testována přítomnost takovýchto chimér (např. pomocí mnohonásobného sekvenovaní či 

použitím počítačových programů)? 

2. Excavata představují geneticky velmi rozmanitou skupinu protist. Alignment SSU rDNA sekvencí 

tudíž sestává z velmi odlišných sekvencí a jeho konstrukce je poměrně obtížná. Autor získané 

sekvence zalignoval pomocí softwaru MAFFT a poté odstranil hypervariabilní úseky. Takováto 

úprava je metodicky správná, dochází při ní ale k významné ztrátě dat. Nebylo by v tomto 

případě vhodné využít informaci o sekundární struktuře rRNA transkriptu pro získání kvalitního 

alignmentu variabilnějších oblastí? Proč nebyla zkonstruována separátní nezakořeněná 

fylogenetická analýza rodu Andalucia? Dataset by neobsahoval tolik hypervariabilních úseků, a 

tudíž by pravděpodobně vzrostl jak fylogenetický signál v datech, tak výsledné bootstrapové 

hodnoty. 

  



3. Velmi zajímavý je výrazně odlišný poměr vlastních a z GenBanku získaných sekvencí u linie 

‘Andalucia trypanoides’ a linie ‘Andalucia trypanoides komplex’. Tento rozdíl autor vysvětluje 

odlišným původem studovaných organismů (přílivové zóny vs na sulfan bohatá anoxická 

prostředí). Proč ale nejsou v textu diskutovány dvě environmentální sekvence přiřazené přímo 

k druhu ‘A. trypanoides‘ (AY046663, AY046669; Edgcomb et al. 2002)? Dají se na základě údajů o 

původu sekvencí podobně odlišit i dvě podlinie v rámci komplexu ‘A. trypanoides‘?  

4. Druh Andalucia incarcerata se ve fylogenetické analýze rozpadá na tři linie A, B a C. Podle autora 

je morfologické odlišení těchto linií složité, ale víceméně možné. Jako  hlavní znak odlišující linii 

A pak autor uvádí poměrně častý výskyt přisedlých forem buněk. Linie A je ale reprezentována 

jediným izolátem, který je navíc kontaminován dalšími eukaryotickými organismy. Nemohou 

tyto organismy zapříčinit ono přisedání buněk? Jak výrazně může být morfologie exkavátních 

organismů ovlivněna soužitím s ostatními protisty? 

5. Někteří zástupci jakobidů očividně obývají specifické typy prostředí, což může způsobit jejich 

obtížnou či zcela nemožnou kultivaci. To má neblahý vliv na studium jejich morfologie. Přitom 

sekvence těchto organismů jsou již často známy, např. díky knihovnám SSU rDNA sekvencí 

získaným z environmentálních vzorků. Neexistuje nějaké elegantní řešení jak získat morfologická 

data těchto nekultivovatelných organismů (např. jednotlivých linií uvnitř komplexu ‚A. 

trypanoides’)? 

 

 

 


