
Posudek školitele na diplomovou práci 
 

Martin Mihál 
Identifikácia a ekofyziológia kokálnych zelených rias dominujúcich v zamrznutých 

jazerách na ostrove Jamesa Rossa (SV Antarktický polostrov)                       
[Identification and ecophysiology of coccoid green algae dominating in ice-covered lakes 

on James Ross Island (NE Antarctic Peninsula)] 
 

(PřF UK, Praha 2016, 61 stran) 
 

Předložená práce je součástí komplexního limnologického a algologického výzkumu 
ledovcových jezer na ostrově Jamese Rosse (SV Antarktický poloostrov), kde se nachází 
česká vědecká stanice J. G. Mendela spravovaná Masarykovou univerzitou v Brně. Tato 
jezera se nacházejí na hranici mezi maritimní  a kontinentální Antarktidou a jsou proto velmi 
zajímavá z hlediska studia biodiverzity a biogeografie nejrůznějších skupin organismů, 
včetně sinic a řas. 

Zaměřili jsme se na detailní charakterizaci kokálních zelených řas, které jsou ekologicky 
významné jako dominantní primární producenti v pelagiálu trvale zamrzlých jezer. To je 
neobvyklá situace, protože tento typ habitatu obvykle obývají pohyblivé druhy řas, které se 
mohou pod ledovou pokrývkou aktivně udržovat v eufotické vrstvě. Protože tyto organismy 
prosperují sice v relativně stabilních ale objektivně extrémních podmínkách, předpokládali 
jsme, že by mohly být potenciálně zajímavé pro biotechnologické využití. 

 

Cílem předkládané práce zejména bylo: 
1/ Charakterizovat kmeny z jezer na ostrově Jamese Rosse a další již dříve izolovaný 

příbuzný kmen pomocí polyfázického přístupu, tj. kombinace molekulárních, 
morfologických a ekofyziologických chrakteristik. 

2/ Posoudit možné biotechnologické využití kmenů z hlediska obsahu PUFA a jejich 
růstových charakteristik. 

 

Cíle práce byly podle mého názoru splněny. Z fylogenetické analýzy vyplynula blízká 
příbuznost antarktických a temperátních kmenů, což představuje zajímavý příspěvek do 
aktuální diskuse o rozšíření mikroorganismů. Ekofyziologické charakteristiky kmenů je spolu 
s vysokým obsahem PUFA předurčují k možnému využití pro produkci těchto látek ve 
venkovních kultivacích v temperátních či polárních oblastech. Rukopis na základě hlavních 
výsledků diplomové práce byl již odeslán do redakce časopisu Extremophiles a produkce 
PUFA na základě jednoho z popisovaných kmenů je v současnosti předmětem patentového 
řízení. 

 
Z hlediska průběhu celého studia musím vyzdvihnout, že Martin zvládl široké spektrum 

metodických přístupů, od tvorby fylogenetických stromů až po zpracování ekofyziologických 
dat. Jak při práci v laboratoři, tak při vyhodnocení pokusů a sepisování práce si počínal vždy 
velmi pečlivě, což se odrazilo v kvalitě dat i vlastního textu práce, do kterého jsem 
zasahovala jen minimálně. 

 
Závěr: Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na magisterské práce 

studentů katedry ekologie PřF UK, a proto ji doporučuji k přijetí. 
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