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V Třeboni 28. 8. 2014 

 Posudek na diplomovou práci Bc. Lucie Jelínkové    

„Ekofyziologická diferenciace kryptických druhů komplexu Synura petersenii (Synurophyceae)“ 

 

Předložená diplomová práce má celkem 60 stran a přílohy.  Po úvodních stranách, které 

obsahují formální informace, následují abstrakty práce v českém a anglickém jazyce.  Vlastní práce je 

rozdělena do těchto kapitol:  1. Úvod, 2. Cíle diplomové práce, 3. Metodika, 4. Výsledky, 5. Diskuse, 

6. Závěr, 7. Reference a Přílohy.  

V úvodní kapitole se autorka zabývá vysvětlením a rozborem problematiky skryté diverzity, 

druhového určení a obecnými taxonomickými problémy Chrysophyceae. Vysvětluje a popisuje 

koexistenci klasických morfologických metod založených na morfologii křemičitých šupin a 

současných molekulárně genetických metod (18S rDNA, rbcL, ITS, ITS2 včetně sekundárních 

struktur). Tato část je výborně zpracována a ukazuje na vysokou taxonomickou erudici laboratoře. 

Následující kapitola „Ekofyziologické odlišení druhů“ přináší informaci o kultivačních studiích, které 

byly provedeny na zkoumané skupině řas. V textu je věnována pozornost teplotě a hodnotám pH. 

Organizmy žijící v přirozeném prostředí jsou modifikovány celou řadou parametrů prostředí a 

zjednodušení na vybrané parametry při hodnocení může být zavádějící. V této části diskuse postrádám 

některé souvislosti, proto přicházím s těmito otázkami:  

1. Co je to teplota?  

2. Ve vašem textu se setkávám s poznámkami, že Synurophyceae jsou chladnomilné. Jaké 

ekofyziologické principy přizpůsobení nízkým teplotám znáte?  

3. Odlišují se Synurophyceae od ostatních skupin fototrofních mikroorganismů 

v ekofyziologických adaptacích na nízké teploty? 

4. Domníváte se, že přizpůsobení k nízkým teplotám je vlastnost evolučně stará, nebo 

naopak přizpůsobení v nízkých teplotách je spojeno s mladšími periodami evoluce života 

na naší planetě? 

 Metodika je výborně zpracována a nemám k ní připomínky. První část výsledků - 

„Charakteristiky odběrových míst“ by měla být spíše součástí metodiky - popisu lokalit. Jsou zde 

uvedeny jen základní ekologické charakteristiky biotopů, ze kterých byly experimentální kmeny 



získány. Tato data nejsou součástí experimentální části práce a přímo se nevztahují k prezentovaným 

výsledkům.   

 V části výsledků „Základní růstové parametry kmenů“ a „Poznatky o růstových rychlostech“ 

doporučuji nepoužívat záměr (chtěla zjistit), ale skutečnost (zjistila). V této části výsledků je poněkud 

obtížné se orientovat. Tabulka či schéma by čtenáři pomohly.  Ke kapitole výsledků „Statistické 

analýzy růstových rychlostí“ nemám připomínek. Zvolené statistické metody dobře vyhodnocují a 

ověřují získaná experimentální data. V grafech navrhuji nespojovat naměřené průměry růstových 

rychlostí studovaných kmenů, je to zavádějící. Z prezentovaných grafů je zřejmé, že některé 

organismy mají několik enzymových komplexů, které jsou aktivní v různých teplotách. Výsledky jsou 

dobře zpracovány a přináší statisticky ověřená hodnotná data. 

 K první části diskuse „Teplota na lokalitách a biogeografie“ mám výhrady. Tato práce není 

ekologickou prací, která popisuje sezónní rozvoj studované skupiny řas. Uváděné informace 

nepřinášejí ekologickou charakteristiku studované skupiny. Navrhuji se tématu biogeografie a popisu 

lokalit dále nezabývat, protože autorka nemá dostatek přesných dat. V následující kapitole „Základní 

růstové parametry – ekofyziologická studie“ autorka dopodrobna diskutuje svůj metodický přístup 

s metodikami již publikovanými a současně porovnává výsledky. Tato část diskuse je zpracována 

vyčerpávajícím způsobem. V části diskuse „Teplotní optimum růstu in vitro – mezidruhové rozdíly“ se 

autorka postupně posouvá od ekofyziologické diskuse k obecnější širší diskusi ohledně možností 

evoluce zkoumaných kmenů či druhů. Z hlediska faktických informací je tato část dobře zpracována, 

měla by však být rozdělena do dílčích kapitol, které by charakterizovaly dílčí problematiky. 

V nekonečně dlouhém nestrukturovaném textu se čtenář často ztrácí.   

V následující části diskuse „Jiné vlivy teploty na fototrofy“ autorka hodnotí vliv jednotlivých 

částí životního cyklu na schopnost vykazovat různé růstové rychlosti v různých teplotách. Obecně je 

to proces otužování, který souvisí se sezónními změnami teplot a intenzity záření. Proces otužování je 

velmi dobře prostudován u celé řady fototrofních organismů včetně vyšších rostlin. Fyziologické 

principy tohoto procesu jsou dobře známé. Tato poměrně rozsáhlá kapitola by měla být také více 

strukturovaná a spíše přejmenována na „Změny teploty a dormance“, nebo něco podobného.  Poslední 

kapitola diskuse „Mezidruhové rozdíly – reprodukční izolace“ diskutuje problematiku, která nemá 

přímou souvislost s naměřenými daty.       

 Závěr je dobře zpracován a přináší informaci o naměřených výsledcích.  

Bc. Lucie Jelínková provedla sérii kultivačních experimentů, kdy porovnávala růstovou 

rychlost kmenů/druhů rodu Synurophyceae při různých teplotách. Práce přináší hodnotné výsledky, 

které byly otestovány a vyhodnoceny několika statistickými metodami. Statistické testy ověřily 

ekofyziologické rozdíly v reakci na kultivační teplotu mezi kmeny/druhy. V práci byly použity 

standardní metody. Interpretace a diskuse získaných výsledků je však poněkud krkolomná a autorka 

často diskutuje tematicky nesouvisející problematiku. Je to studie přinášející soubor originálních 

výsledků.  Po odstranění některých pasáží diplomové práce, které nesouvisí se studovaným tématem, 

je možné získaná data publikovat v mezinárodních vědeckých časopisech.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji, aby byl Bc. Lucii Jelínkové udělen titul Mgr. Práci 

hodnotím jako velmi dobrou. 

 

Doc. Ing. Josef Elster, PhD. 

Centrum pro algologii, Třeboň  

  


