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Stručné zhodnocení práce a odůvodnění tohoto hodnocení 

Michala Šafránková si klade za cíl zpracovat druhový koncept terestrických řas tradičně 

klasifikovaných jako Trentepohlia. Autorka analyzovala 22 vzorků terestrických krust 

obsahujících stélky Trentepohlia (z České republiky, Itálie, Portugalska a Laosu) a studovala 

jak přírodní materiál, tak i laboratorní kultury. Z práce je zřetelný autorčin entuziasmus a 

množství energie vynaložené pro získání primárních dat, které spočívají 1) v morfologických 

pozorováních a 2) ve fylogenetické analýze rbcL-sekvencí získaných přímým klonováním z 

krust i směsných laboratorních kultur. Název diplomové práce slibuje ambiciózní studii 

taxonomicky velice komplikovaného rodu Trentepohlia, zahrnujícího několik morfologicky 

vymezených druhů na pozadí nesčetných fylogenetických linií. Zvolený metodický přístup 

přinesl cenné poznatky o rozšíření některých již dříve zdokumentovaných genotypů a nálezy 

genotypů dosud neznámých. Morfologická studie dále kriticky vyhodnocuje plasticitu tradičně 

vymezených morphospecies a porovnává pozorování dřívějších autorů. Navzdory těmto 

pozitivním aspektům však autorka nevěnuje dostatek pozornosti moderním přístupům k 

druhovému konceptu protist. Autorka ani teoreticky ani prakticky nerozpracovala jiný druhový 

koncept než morfologický a s pojmem „druh“ v průběhu textu nakládá volně, většinou ve 

významu morphospecies a bez vazby na genetické pozadí. Práci chybí důkladně propracovaná 

syntéza získaných výsledků, tj. detailní mapování morfologických, ekologických a jiných 

znaků na fylogenetický strom, nebo diskuze vlastní fylogenetické rekonstrukce s ohledem na 

dřívější fylogenetické publikace. Z technického hlediska považuji analýzy za správně 

provedené a jejich výstupy za dílem výborně (morfologie) a dílem uspokojivě (fylogenetika) 

prezentované. Práci celkově hodnotím známkou „velmi dobře“. Negativně hodnotím mezery 

ve zpracování problematiky druhového konceptu v úvodu a diskuzi, nezbytné pro návrh 

moderní taxonomické revize rodu Trentepohlia. Pozitivně oceňuji získání řady vědecky 

hodnotných zjištění (týkající se např. genetické heterogenity studovaných krust a nových dat o 

rozšíření genotypů v Evropě), která poslouží jako solidní základ budoucí publikace. 

 



Otázky na uchazečku 

1) Existuje celá řada druhových konceptů a v úvodu diplomové práce mělo být uvedeno, podle 

kterých kritérií (kromě morfologických) chce autorka problematiku druhů u Trentepohlia řešit. 

Co si autorka představuje pod pojmem druh u protistních organizmů? 

 

2) Pro budoucí revizi rodu Trentepohlia vyzdvihla autorka význam monofyletické linie, která 

zahrnuje kmeny morfologicky identifikované jako T. aurea. Jak by konkrétně při taxonomické 

revizi postupovala, která diskriminační kritéria by zohlednila a který z dostupných kmenů T. 

aurea by zvolila za typový materiál? 

 

3) Autorka podstatnou část své práce věnovala morfologickým pozorováním, ačkoli od začátku 

vycházela z předpokladu, že: „Some of the traditional morphological characters used for taxonomy in 

species of Trentepohlia are not phylogenetically significant. (Rindi et al., 2009a).“ [pozn.: citovaný autor 

v dotyčné publikaci doslova tvrdí, že: „It is clear that none of the morphological characters traditionally 

used for taxonomic purposes are phylogenetically significant.“] V závěru své práce autorka logicky 

zjišťuje: „I have delimited my samples using the traditional morphological approach. However, the 

resulting phylogeny was largely in contrast with these delimitations.“ S ohledem na svůj detailně 

zpracovaný morfologický identifikační klíč, může autorka jmenovat znaky, které by 

v kombinaci s molekulární charakterizací zachovala při taxonomické revizi druhů?  

 

4) Autorka píše na str. 24: „According to Rindi et al. (2009b), some species of Trentepohlia should be 

regarded as complexes of cryptic species rather than individuals, because the morphologies of these 

species have evolved separately in several lineages. For example, T. umbrina, T. arborum and P. 

lagenifera form the complexes of the cryptic species affected with great morphological convergence (Rindi 

et al., 2009a).“ Jak autorka chápe význam pojmu „kryptický druh“ v systému bez (platně 

definovaných) druhů? Jsou z pohledu autorky „kryptickými druhy“ myšleny všechny 

samostatné genotypy, které lze vyčíst z fylogenetického stromu? Nebo jsou za „kryptické 

druhy“ považovány monofyletické linie, které autorka vymezila jako Clades 1-13?  

 

5) V souvislosti s předchozí otázkou „kryptických druhů“, jak autorka interpretuje jí zjištěnou 

fylogenetickou diverzitu? Které z identifikovaných genotypů by označila za již známé a kterým 

by přisoudila hodnotu „nových (kryptických) druhů“ – zejména ve srovnání s obdobnými 

studiemi (Rindi et al. 2009; Nelsen et al. 2011; Hametner et al. 2014)? 

 



6) Pro vyhodnocení molekulární diverzity protist v přírodních vzorcích se běžně užívá koncept 

taxonomicky blíže nedefinovaných operational taxonomic units (OTUs). Považuje autorka 

rbcL za vhodný (barcoding) marker pro inventarizační studie molekulární diverzity rodu 

Trentepohlia? 

 

7) Autorka ve fylogenetickém stromě vymezila 13 monofyletických cladů. Na základě jaké 

úvahy nebo publikovaných dat očekává, že by clady mohly odpovídat ekologicky vyhraněným 

liniím, jak uvádí na str. 60: „One would presume that the clades perhaps cluster according to the 

locality of their origin or the substrate they grew on."? V práci je dále uvedeno: „Sadly, I have seen no 

such differentiation and clustering of the species seemed to be independent on these factors.“ (bohužel 

bez odpovídající grafické prezentace výsledku). V případě opačného výsledku - kdyby clady 

reprezentovaly ekologicky definované entity - uvažovala by autorka o jejich povýšení na 

samostatné druhy i bez ohledu na morfologickou heterogenitu?    

 

8) Autorka zjistila výskyt identických genotypů v Laosu a Evropě, avšak sebekriticky 

spekuluje: „…I am afraid clustering of T10 and T12 in the clade 1 with T. umbrina and T. jolithus could 

be caused by decreased qaulity of the samples. I received this material from my friend who travelled to 

Laos and the samples were quite old and damaged when they reached me, which could finally insert 

some bias into the phylogenetic analyses.“ Z jakého faktického důvodu autorka vylučuje, že se 

nemůže jednat o kosmopolitní genotyp s rozšířením v Evropě i tropech? 

 

9) Autorka v závěru práce kriticky uvádí: „Currently, the taxonomy of Trentepohlia is chaotic and 

foundations of species delimitations wobble with every other new phylogenetic study. The more our 

knowledge of Trentepohlia grows the more cryptic species, species with unclarified morphological 

boundaries and disorder in classifications we discover.“ Nepřispívá ke zmíněnému chaosu i autorčin 

metodický přístup k této práci? Než analyzovat kmeny z několika málo geograficky vzdálených 

lokalit, nebylo by smysluplnější, zaměřit se na populační studii? A testovat, zda v lokálním 

měřítku existují geneticky homogennější populace jako možný výchozí bod pro nově 

definované druhy?  

 

 

 

 

 



Doplňující poznámky a dotazy k práci 

1) V seznamu literatury chybí u některých zdrojů bližší informace, např. zdrojový časopis u 

Gustavs et al. (2009), DOI nebo jiný upřesňující údaj u Hametner et al. (2014a), atd. 

 

2) Autorka občas užívá výrazů typu „I feel….“ (str. 60 a 61) namísto faktické argumentace. 

Podobně na str. 58 „Even without third codon positions or without position partitioning itself, most of the 

analyses showed the displeasing pattern mentioned above.“ 

 

3) V metodách chybějí drobné technické detaily, např. jaká byla délka rbcL sekvencí použitých 

pro fylogenetickou analýzu? Byl sekvenován celý gen, nebo jen jeho část? Kolik pozic 

alignmentu bylo konzervovaných a kolik polymorfních? 

 

 

24.05.2016, Göttingen 

Ladislav Hodač 

 


