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Species Concept in the Genus Trentepohlia (Ulvophyceae, Chlorophyta): a 

Combination of Molecular and Morphological Approaches  

 

 

Míša Šafránková se stala členkou naší algologické skupiny na podzim roku 2012, a ve své 

bakalářské práci obhájené o dva roky později shrnula současné poznatky o významné zelené řase rodu 

Trentepohlia. Tato zdařilá rešerše poukázala na jeden zajímavý fakt. Zatímco diverzita a fylogeneze 

této řasy je poměrně dobře známa, zcela tragická je pak současná taxonomie rodu. To je dáno zejména 

tím, že naprostá většina druhů se ukázala být polyfyletická, a morfologické znaky studované u 

několika kultivovaných kmenů byly shledány jako nepoužitelné pro definici a charakterizaci 

jednotlivých linií. Ačkoli je tento rod široce rozšířen a představuje důležitého zástupce volně žijících i 

symbiotických řas, druhovou diverzitu lze jen stěží jakkoli uchopit díky absenci provázanosti 

tradičních druhových jmen s molekulárně definovanými liniemi. 

Toto zjištění vedlo Míšu k odhodlání detailně se věnovat taxonomické situaci rodu Trentepohlia 

v rámci své diplomové práce, a pokud možno přispět k vytvoření relevantního druhového konceptu. 

Protože tradiční druhové popisy byly založeny na morfologických pozorováních přírodních populací, 

Míša se zaměřila na morfologickou a molekulární charakterizaci přírodních vzorků. Touto metodou se 

Míše podařilo doplnit k mnoha liniím tak potřebná druhová jména. Výsledky navíc odhalily velmi 

důležité a znepokojující skutečnosti – např. genetickou identitu některých velmi odlišných morfotypů, 

či koexistenci několika geneticky odlišných linií v rámci morfologicky uniformní populace. Zjištěná 

data jsou velmi cenná, mají obecný přesah, a výrazně ovlivňují naše představy o genetické uniformitě 

morfologicky definovaných druhů.  

V rámci řešení své diplomové práce si Míša osvojila mnoho metodických dovedností, od 

morfologických charakterizací studovaných populací, po molekulárně sekvenační a fylogenetické 

metody. Diplomová práce je co se do obsahové formy dobře vyvážená a obsahuje kvalitní diskusi 

získaných poznatků. Díky programu Erasmus plus Míša v roce 2015 strávila několik měsíců 

v laboratoři Dr. Fabia Rindiho (Ancony, Itálie), světového odborníka na taxonomii a diverzitu rodu 

Trentepohlia, se kterým konzultovala jak druhovou determinaci studovaných druhů, tak výstupy 

molekulárních analýz.  

Diplomovou práci považuji za velmi kvalitní a přínosnou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji 

ohodnotit známkou výborně. 
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