
Posudek oponenta 

Bc. Kateřina Trumhová: Diverzita druhového komplexu Micrasterias papillifera / M. radiosa 

(Desmidiales) 

Diplomová práce Kateřiny Trumhové se zabývá vzájemným postavením a vnitrodruhovou variabilitou 

kmenů krásivek morfologicky podobných druhů Micrasterias papillifera a M. radiosa. K vymezení těchto 

vztahů autorka využívá pozorování morfologie v kultuře a fylogenetické analýzy na základě dvou úseků DNA 

(nrDNA ITS a psaA). K formální stránce práce mám pouze drobné výhrady (např. nekonzistentní uvádění 

popisků obrázků nad nebo pod obrázky, občasné překlepy, chybný formát několika citací v textu). Stylistická 

formulace některých vět by mohla být lepší. Nic z toho však není důvodem pro horší hodnocení práce. Oceňuji, 

že studie zahrnuje množství vlastních cenných izolátů pocházejících z různých míst v Evropě. Metodika 

kultivace, morfologické dokumentace, molekulární analýzy a fylogenetických výpočtů je standardní a dobře 

zvládnutá. Výsledky práce jsou prezentovány stručně a srozumitelně. Vzhledem k relativnímu nedostatku 

publikovaných DNA sekvencí r. Micrasterias v databázi NCBI jsou získaná data také přínosem ke zkoumání 

evoluce krásivek obecně. Interpretace výsledků je až na několik výjimek (viz níže) adekvátní. Domnívám se, že 

po drobných úpravách, vylepšení diskuze, případně doplnění chybějících sekvencí jednoho z genů u některých 

kmenů jsou výsledky bez větších obtíží publikovatelné v mezinárodním odborném časopisu. Celkově se jedná o 

kvalitní diplomovou práci, mohu ji jednoznačně doporučit k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby navrhuji 

hodnocení stupněm výborně. 

Otázky: 

1) Str. 28 – Autorka uvádí v odstavci o metodě BI použité modely pro jednotlivé pozice kodonů TrNef+I, JC a 

TPM1uf + Γ. V programu MrBayes 3 je sice možné stanovit model pro každou pozici zvlášt, podle mých 

zkušeností však neumožňuje použítí modelů typu TrN a TPM1. Jaké modely tedy byly použity v BI a ML 

výpočtech? 

2) Str. 31-32 – fylogenetické stromy na základě ITS a psaA obsahují rozdílné soubory kmenů, což ztěžuje 

vzájemné srovnání. Proč nebyly osekvenovány oba úseky u všech dostupných kmenů? Např. ve stromu na 

základě psaA jsou kmeny M. swainei a M. tetraptera de facto součástí linie ‚radiosa‘ (jsou její sesterskou 

větví, ale jejich oddělení od M. radiosa je zcela bez podpory). V ITS stromu tyto kmeny chybí. V diskuzi o 

nich a jejich vztahu k M. radiosa potom není žádná zmínka. 

3) Str. 46 – Autorka píše „Je zřejmé, že žádná z variet náležící do linie ‚papillifera‘ tedy nemá v taxonomii 

význam.“ Toto tvrzení na základě získaných dat je přinejmenším odvážné. Výsledky fylogenetické analýzy 

na základě obou genů svědčí spíše o nedostatku variability v sekvenci DNA na vnitrodruhové úrovni, což ale 

příliš nevypovídá o existenci či neexistenci taxonomických variet a forem. Mám k tomu dvě otázky: 

a) Autorka spekuluje o tom, že se jedná o pouhé ekomorfy. Jak konkrétně by bylo možné tuto hypotézu 

testovat v laboratorních podmínkách (toto je nakousnuto na konci diskuze). 

b) Jaké jiné molekulární, cytologické nebo biochemické metody by autorka použila k získání dat o 

vnitrodruhové variabilitě linie ‚papillifera‘, které by také mohly potvrdit či vyvrátit existenci 

vnitrodruhových taxonů? 

4) Str. 46 – Autorka píše „Na základě mých nálezů nelze vyloučit, že se druh M. radiosa vyskytuje v rámci 

Evropy pouze v Irsku a to pouze jako jedna z jeho variet.“ Jméno M. radiosa však bylo popsáno Ralfsem, 

který jako první lokalitu uvádí tůňku pod jezerem ve Walesu. 

5) Str. 47 – Autorka navrhuje hypotézu, že zvětšování výběžků buněk může být adapatací na částečný život 

v planktonu, kde zpomalují sedimentaci. Proč by ale měly buňky usilovat o pomalejší sedimentaci, jedná-li se 

o bentický druh, jak se uvádí v předchozí větě? 

6) Autorka přináší nové sekvence ITS regionu r. Micrasterias. U zelených řas, ale i jiných organizmů jsou 

predikované sekundární struktury ITS regionu a CBC (compensatory base changes) v některých částech 

molekuly využívány k separaci druhů. Existují takové studie u krásivek a bylo by možné tato data využít pro 

vymezení jejich druhů? Liší se nějak sekundární struktura ITS2 navrhovaných blízce příbuzných druhů M. 

radiosa, M. papillifera a M. conferta? 
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