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Diplomová práce Jany Novotné zapadá do širšího kontextu dlouhodobého limnologického
výzkumu   šumavských   ledovcových   jezer.   Tato   jezera   jsou   v   důsledku   antropogenní
acidifikace  charakteristická  unikátní  strukturou  planktonu,  která je  v jednotlivých  jezerech
učována  především  rozdilným  přísunem  fosforu  a  hliníku  a  speciací  hliníku  ve  vodním
sloupci. Díky této znalosti procesů řídících složení i celkovou biomasu planktonu a existenci
dlouhodobých  dat  o  chemismu  i  biologii jezer  bylo  možné  začít  klást  si  podrobné  otázky
týkající se autekologie jednotlivých druhů.

Jednou  ze   strategií   mikroorganismů,  jak  bojovat   s nedostatkem   fosforu,  je   produkce
extracelulámích  fosfatáz,  které  katalyzují  uvolňování  ortofosfátu jako jediné  formy  fosforu
dostupné pro mikroorganismy.  Teprve v nedávné  době byla výrazně  zdokonalena metodika
pro  sledování  fosfatázové  aktivity  na úrovni jednotlivých buněk  (FLEA),  coŽ  umožnilo  ve
spolupráci s HBÚ AV ČR v i vznik této studie.

Cílem předložené diplomové práce bylo porovnat v průběhu celé sezóny 2007 specifickou
fosfatázovou   aktivitu  jednotlivých  druhů  fýtoplanktonu  Certova,   Prášilského   a  Plešného
jezera.   Tato   jezera   nebyla   vybrána   náhodou,   ale   právě   proto,   Že   zhlediska   fáktorů
ovlivňujících dostupnost fosforu představují odlišné systémy, a bylo tedy možné předpokládat
rozdílné reakce druhů.

Musím  konstatovat,  Že  cíle  práce  byly  splněny  a její  výsledky  představují  velmi  cenný
soubor    dat    významně    rozšiřující    naše    dosavadní    poznatky    o    ekologii    šumavského
fytoplanktonu.  Významná  část  výsledků  týkající  se  variability  v  produkci  extracelulárních
fosfatáz tří dominantních druhů obměnek (Dinophyceae),  které byly v průběhu  celé  sezóny
aktivní ve všech třech sledovaných jezerech, již byla zpracována do podoby anglicky psaného
rukopisu, který je k vlastní práci připojen jako apendix.

Celkově  velmi  oceňuji  Janinu  samostatnost  a  pečlivost  při  práci  po  celou  dobu  studia.
Zejména bych chtěla vyzdvihnout nadšení,  s jakým  se z vlastní iniciativy pustila  do sepsání
rukopisu.

Po formální stránce je práce ve všech ohledech na velmi dobré úrovni.

Závěr:  Předložená  diplomová práce plně  splňuje požadavky  kladené  na magisterské  práce
studentů katedry ekologie PřF UK, a proto ji jednoznačně doporučuji k přijetí.

V Praze 15. září 2008

/
Linda Nedbalová


