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Předmět: Oponentský posudek pro diplomovou práci Evy Hejdukové nazvanou „Tolerance penátních 
rozsivek (Bacillariophyceae) k experimentálnímu zmrazování: porovnání polárních a temperátních 
kmenů“.  
 
S velkou radostí jsem si přečetla a zhodnotila diplomovou práci Evy Hejdukové zabývající se „Tolerancí 
rozsivek z temperátních a polárních oblastí k zmrazování“. Jak je předestřeno v samotném úvodu práce, 
tato problematika je pouze velice málo prostudovaná a Eva se proto musela potýkat se všemi problémy, 
které práce na takzvaném „poli neoraném“ přináší. Prezentovaná diplomová práce podle mého názoru 
prokazuje, že se tohoto nelehkého úkolu zhostila na výbornou, tím, že si nastudovala vědomosti a 
výsledky z jiných oborů a úspěšně je aplikovala pro tuto pilotní práci. Eva ukázala schopnost pracovat 
samostatně a osvojit si velké množství laboratorních technik od izolace kmenů, jejich určování po 
mrazové experimenty. Kvalita a kvantita sebraných dat je dostačující, stejně tak metodické pokusy a 
statistické hodnocení. Eva prokázala, že dané problematice rozumí a je schopna adekvátně interpretovat 
získaná data, což je především patrné v obsáhlé diskuzi.  

Diplomová práce je konstruována velice efektivně a profesionálně a je navíc naspaná velice 
kvalitní angličtinou. Nejdůležitější grafy a tabulky jsou nalezeny a komentovány v hlavní části, zatímco 
ostatní jsou přesunuty do přílohy, což pomáhá při orientaci a přispívá k lepší „čtivosti“ práce a lepšímu 
pochopení získaných výsledků. Práce má jasný cíl a směr a veškeré body jsou efektivně a srozumitelně 
interpretovány.   

Literární rešerše je napsaná svižně a výstižně a dokazuje, že se Eva pečlivě seznámila s velkým 
množstvím odborné literatury. Především oceňuji velice obsáhlou a dobře prostudovanou sekci o adaptaci 
rozsivek a jiných mikroorganismů na chlad a mráz, která je pro diplomovou práci nejdůležitější. Mou 
jedinou výtkou je malá citovanost novější literatury (2010 a mladší). Je to poměrně logické u taxonomické 
sekce, ale další kapitoly by si zasloužily trošku obohatit o novější poznatky v oboru.  

Další drobnou výtku mám ohledně formulace hypotéz, které jsou podle mého názoru trošku vágní 
a nejasné. Preferovala bych konkrétnější formulace, které se dají jasně vyvrátit na základě získaných 
výsledků. Diskuzní část by pak měla obsahovat podrobné zhodnocení všech testovaných hypotéz. Výrazy 
typu “should appear” nebo “should show” se při formulování hypotéz nehodí. Hypotéza 1 nedává v 
předvedené formě smysl a měla by být formulována přesněji. Např.: The survivability of diatom strains 
will decrease with decreasing freezing temperature. All the strains are expected to survive –4 °C and –20 



°C but –40 °C is expected to be limiting for survival. Podobně, první věta z Hypotézy 4 se spíše hodí do 
metodiky.  
 
Celkově hodnotím práci Evy Hejdukové velice pozitivně a podle mého názoru si zaslouží maximální 
ohodnocení.  

 
Obhajoby se bohužel nemohu zúčastnit, ale přesto bych poprosila, zda by mohla Eva zodpovědět 

porotě několik velice obecných a velice teoretických otázek:  
 

1. Na základě čeho byli zvoleny konkrétní mrazové „treatmenty“ (–4 °C, –20 °C, –40 °C a –180 °C). 
Proč zrovna tyto hodnoty a podle čeho byli vybrány rychlosti vymrzání? Na kolik tyto teplotní 
hodnoty a simulované podmínky náhlého a pomalého vymrzání odpovídají podmínkám, se 
kterými se tyto rozsivky mohou setkat v jejich přirozeném prostředí?  

 
2. Evin experiment prokázal, že, až na pár výjimek, jsou rozsivky velice citlivé na hluboké 

vymrzání, které je pro většinu kmenů letální. Jak si potom můžeme vysvětlit, že rozsivky přesto 
přežívají v podmínkách, kde se takové teplotní hodnoty vyskytují? Jakými mechanismy se 
adaptují na zimu a každoroční vymrzání a vysychání?  

 
3. Dokázala by Eva vysvětlit, co je příčinou toho, že její experimenty ukázali jen relativně malé 

rozdíly mezi kmeny z různých oblastí, především mezi kmeny z polárních oblastí a temperátního 
pásma? Mohlo hrát roli to, že temperátní kmeny pocházely ze sbírek kultur, zatímco polární 
kmeny byli čerstvě vyizolované? Jsou zimní podmínky v polárních rozsivkových biotopech (např. 
jezírkách a potocích) výrazně odlišné od zimních podmínek v podobných biotopech v 
temperátních zóně? Pokud ano, čím se liší? 

 
4. Teoretické zamyšlení: kdyby se Eva dnes mohla vrátit v čase a začít s celou prací znova, změnila 

by něco na svých experimentech? Jakým směrem by se měl obracet budoucí výzkum v tomto 
oboru a jaké metodiky by stálo za to vyzkoušet? 

 
 
Děkuji mnohokrát a přeji mnoho úspěchů. 
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