
Oponentský posudek na diplomovou práci Martina Mihála: „Identifikácia a ekofyziológia 

kokálnych zelených rias dominujúcich v zamrznutých jazerách na ostrove Jamesa 

Rossa (SV Antarktický polostrov)“ 

 

(I) Stručné zhodnocení práce 

 

Martin Mihál si v diplomové práci klade za cíl, charakterizovat kmeny sladkovodních zelených 

řas izolovaných ze zamrzlých antarktických jezer. Autor analyzoval celkem tři řasové kmeny a 

polyfázický přístup jejich charakterizace zahrnul (1) molekulární fylogenetiku založenou na 

dvou jaderných markerech, (2) světelnou a elektronovou mikroskopii, (3) ekofyziologický 

experiment se zkříženými gradienty a (4) biochemický rozbor obsahu polynenasycených 

mastných kyselin. Zvolený metodický přístup vedl ke splnění cílů práce a dobře strukturované 

otázky kladené v úvodu byly z větší části úspěšně zodpovězeny. K technickému provedení 

analýz a interpretaci výsledků nemám závažnější výhrady; některé námitky (viz níže) se týkají 

především interpretace fylogenetických výsledků. Také po jazykové stránce je práce kvalitní; 

autor píše stručným, informativním a dobře čtivým stylem a jeho znalost problematiky je 

doložena (až na drobné výjimky) dostatečným množstvím citované literatury. Text je navíc 

vhodně doplněn kvalitními a ilustrativními grafickými výstupy analýz. Práce přináší vědecky 

hodnotná zjištění, a proto ji plně doporučuji k obhajobě.  

 

(II) Otázky na uchazeče 

 

(1) Dosud nejrozsáhlejší morfologicko-fylogenetická studie sladkovodních kmenů z Antarktidy 

(De Wever et al. 2009 Proc R Soc B) není v práci citována. Je zajímavé, že autoři studie 

nenalezli žádného zástupce Selenastraceae; je pro tento fakt možné najít nějaké ekologické 

vysvětlení např. vzhledem k rozdílnosti studovaných lokalit? 

 

(2) Na první pohled by se mohlo zdát, že Ankistrodesmus antarcticus je v Antarktidě rozšířen, 

protože autor diplomové práce na str. 16 uvádí: „Kmeň Ankistrodesmus antarcticus CCAP 202/25 bol 

pôvodne vyizolovaný zo zeleného ľadu na Ballenyho ostrovoch v oblasti Antarktídy v roku 1964 (Kol & Flint, 1968). 

Tento druh bol taktiež zaznamenaný v jazere Limnopolar na ostrove Livingston (Cordellat, 2012).“  

- Kmen z jezera Limnopolar dosud nebyl sekvenován; je tedy možné pouze na základě 

morfologické podobnosti tvrdit, že se v obou geograficky vzdálených lokalitách vyskytuje týž 

druh? 

 



(3) V abstraktu je uveden jeden z klíčových závěrů práce: „Na základe fylogenetických analýz 

sekvencií 18S rDNA, sekundárnej štruktúry ITS2 a morfológie buniek, kmene A a B patria k jednému druhu rodu 

Monoraphidium, ktorý by v budúcnosti mohol byť pravdepodobne popísaní ako nový.“  

- Pokud se fylogenetické závěry opírají pouze o zde analyzované molekulární markery, 

nesdílím autorovo přesvědčení, že kmeny A a B nutně představují jeden a týž druh. 18S je 

evolučně konzervovaný marker, viz str. 35: „Ako ukazujú niektoré štúdie, sekvencie génu 18S rRNA môžu 

byť príliš konzervatívne a nemusia poskytovať dostatočne rozlíšenie na štúdium vzťahov blízko príbuzných druhov 

(Hegewald & Wolf, 2003; Lewis & Flechtner, 2004; Piganeau et al., 2011).“ Relevantní je také poznámka na 

str. 37: „…pred taxonomickými závermi je nutné detailné porovnanie morfológie s kmeňom SAG 2393 a využitie 

variabilnejších genetických markrov.“  

- Nicméně, autor uvádí zajímavý údaj o rozdílech v přítomnosti intronů v 18S na str. 25: 

„Sekvencia kmeňa A obsahuje tri intróny na pozíciách 541, 1143, 1242 (vztiahnuté ku sekvencií Chlamydomonas 

reinhardtii [GenBank: JN903978]). Kmeň B má dva intróny na pozíciách 1143 a 1242.“ Liší se sekvence 

odpovídajících intronů u kmenů A a B, nebo jsou zcela identické?  

 

(4) Kmeny A a B se liší také v ITS2, ovšem autor práce píše na str. 36: „Medzi našimi analyzovanými 

kmeňmi Monoraphidium A a Monoraphidium B nebola nájdená prítomnosť CBC a ani hCBC.“ 

- Tomu nerozumím, protože na Obr. 7 je jedna hCBC změna zřetelně vyznačená, viz helix II, 

pozice 103 (G – U -> G – C). Je tedy skutečně oprávněné hovořit u kmenů A a B o jednom a 

tomtéž druhu? V jaderných genomech řady chlorofytních řas byla navíc potvrzena přítomnost 

hned několika odlišných variant ITS2, které se liší i několika mutacemi. Nelze tedy 

předpokládat, že zde amplifikované a osekvenované ITS2 jsou pouze hojnějšími variantami, 

které mohou být společné blízce příbuzným ale přesto odlišným druhům? 

 

(5) Autor na str. 25 uvádí, že „Pre ďalšie blízko príbuzné kmene neexistujú verejne dostupné sekvencie 

regiónu ITS2, čo znemožnilo detailnejšie porovnanie v rámci týchto kladov a zároveň celej čeľade Selenastraceae.“ 

Tomuto tvrzení odporuje fakt, že např. pro (kmenům A a B) blízce příbuzné Monoraphidium 

sp. KMMCC 1535 je v GenBank ITS2 sekvence dostupná. BLAST navíc ukazuje jako nejblíže 

příbuzné Coelastrum JX456464 a KP717760 (oba izoláty pravděpodobně z Indie); proč 

v diplomové práci nejsou tyto sekvence zohledněny anebo diskutovány?  

 

(6) Jsou zde analyzované polární kmeny skutečně fyziologicky výjimečné? V závěru na str. 

44-45 je uvedeno: „Schopnosť týchto študovaných kmeňov dosahovať relatívne vysokú rýchlosť rastu v širokom 

rozmedzí teplôt a nízke nároky na intenzitu žiarenia dávajú týmto kmeňom potenciál efektívnej kultivácie v 

chladných klimatických oblastiach bez požiadavku na reguláciu teploty a ožiarenia. Tieto vlastnosti spolu so 

zaujímavý obsahom PUFA robia z týchto kmeňov dobrých kandidátov na ďalšie štúdium ich možnosti využitia v 

biotechnológiách.“ Tyto schopnosti má patrně i řada jiných kmenů polárních řas, které byly 



testovány v minulosti, proto se ptám, čím konkrétně jsou nové kmeny zajímavější a co z nich 

činí ‚dobré kandidáty‘ pro další využití v biotechnologiích?  

V diplomové práci je také uvedeno zjištění, že kmeny A a B vykazují vyšší obsah některých 

PUFA, než srovnatelné kmeny z Göttingenské sbírky řas (SAG). Do jaké míry je tento rozdíl 

ovlivněn fyziologickým stavem kultur v době měření a do jaké míry skutečně hraje roli 

geografický původ kmenů?  

 

(III) Doplňující technické poznámky a dotazy k práci 

 

(1) Str. 2: „Tieto dva kmene boli doplnené o tretí málo známy kmeň kokálnej zelenej riasy Ankistrodesmus 

antarcticus CCAP 202/25 vyizolovaný taktiež v Antarktíde, ktorý by mohol poskytnúť zaujímavé porovnanie.“ 

- ‚Zajímavé porovnání‘ je neurčitý pojem; z jakého faktické důvodu se autor rozhodl pracovat 

právě s CCAP 202/25? 

 

(2) Str. 16: V práci chybí údaje, kdo kmeny A a B v Antarktidě izoloval, popřípadě v rámci 

jakého projektu a za jakým účelem. 

 

(3) Str. 19: „Získané DNA sekvencie boli zobrazené, zostavené a upravené pomocou programov FinchTV 1.4.0 

(Geospiza, USA) a MEGA 6 (Tamura et al., 2013).“ 

- Pokud autor doslova zmiňuje, že sekvence ‚upravoval‘, bylo by na místě uvést, co konkrétně 

tyto úpravy zahrnovaly. 

 

(4) Str. 19: „Pomocou vyhľadávacieho algoritmu BLAST (…) boli rozpoznané obdobné sekvencie nad 

definovanou hranicou identity a stiahnuté z databázy GenBank (http://ncbi.nlm.nih.gov).“ 

- Jaká byla tato hranice identity? Na základě čeho byla definována? 

 

(5) Str. 44: „Kmene A a B spadajú do kladu Monoraphidium-like-II, ktorý nezahrňuje typový druh rodu 

Monoraphidium [Monoraphidium griffithii (Berkley) Komárková-Legnerová], preto by mohli ďalšie taxonomické 

štúdie zástupcom tohto kladu priradiť nové rodové meno. Naopak kmeň CCAP 202/25 je blízko príbuzný druhu 

Monoraphidium griffithii, čo naznačuje jeho nesprávne zaradenie k rodu Ankistrodesmus. Typový druh rodu 

Ankistrodesmus [Ankistrodesmus fusiformis Corda] spadá do iného kladu.“ 

- Typový materiál Monoraphidium griffithii ani Ankistrodesmus fusiformis dosud nebyl 

osekvenován. Mají tedy podobné taxonomické závěry vůbec smysl, když se vztahují ke 

sporným druhovým jménům neautentickým kmenů?  

 

(6) Str. 43: „Niekoľko kmeňov z rodov Monoraphidium a Ankistrodesmus bolo identifikovaných ako potenciálny 

zdroj lipidov na produkciu biopalív (…). Schopnosť našich študovaných kmeňov Monoraphidium A, Monoraphidium 

B a Ankistrodesmus antarcticus CCAP 202/25 dosahovať relatívne vysokú rýchlosť rastu v širokom rozmedzí teplôt 



a nízke nároky na intenzitu žiarenia dávajú týmto kmeňom potenciál efektívnej kultivácie v chladných klimatických 

oblastiach bez požiadavku na reguláciu teploty.“ 

- Ve světle složité a dosud nevyřešené systematiky Selenastraceae, existuje kromě relativně 

vágní morfologické podobnosti nějaký důkaz, že kmeny A a B mají s výše uvedenými 

biotechnologicky zajímavými kmeny něco společného? Existuje mezi nimi fylogenetická 

příbuznost nebo jiná fyziologická/fenotypová podobnost? 
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