
Oponentský posudok na dizertačnú prácu: 
"Fenomén symbiózy a jeho význam pro teoretickou biológii“, autor Mgr. Josef Lhotský 

 
Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá  fenoménom symbiózy a jeho významom pre 

teoretickú biológiu. Zvolená téma práce je aktuálna a významná s ambíciou interpretácie 
symbiotických vzťahov v čo najširšom kontexte, teda nad rámec čisto prírodných vied. Autor 
deklaruje, že práca pozostáva zo série textov publikovaných v českom i anglickom jazyku 
v podobe článkov a kníh. Tieto texty, ktoré v akomsi rozsiahlejšom predslove, ktorý tvorí 
úvodnú časť dizertačnej práce, aj predstavuje a komentuje; čo možno od nich očakávať, aký 
bol zámer autora/ov. Trochu ma prekvapilo, že dve z kľúčových príloh dizertácie (Príloha 5 
a Príloha 6), za ktoré ich aj sám autor považuje (str. 18), nie sú integrálnou súčasťou práce, ale 
doložené sú len titulnými stranami a obsahom. Chápem, že obe knihy s rozsahom viac ako sto 
strán by bolo problematické do dizertácie priamo začleniť. Oceňujem, že po upozornení som 
od školiteľa doktoranda dostal pdf príloh a neskôr aj od autora Prílohu  6 ako knihu. Až po 
prečítaní všetkých materiálov (pozorujúc istý prekryv medzi textami, ktoré sú však napísané 
pútavo a informatívne so sklzom a čítavo) som si mohol utvoriť komplexný obraz o zámeroch 
doktoranda a jeho prezentovanej práci. Je zjavná do detailov premyslenú koncepciu autora 
predstaviť fenomén symbiózy v modernom a takpovediac všeobjímajúcom svetle, akcentujúc 
jeho význam pre súčasné prírodné i humanitné vedy. Jasne sú načrtnuté aktuálne otázky, na 
ktoré sa treba sústrediť a smery, ktorými je záhodno sa uberať.  

 
K práci mám na sledujúce pripomienky, otázky, námety do diskusie.  
Očakával by som, že v práci interpretujúcej symbiózu v kontexte teoretickej biológie 

a biosémiotiky bude nadpis/názov práce úzko korešpondovať s jej obsahom (azda ešte viac 
ako u iných vedeckých prác, kde je to elementárna požiadavka). Preto ma dosť prekvapilo, že 
hlavne v prípade Prílohy 3 tomu tak nie je. Jej názov: „From green bodies to green people...“ 
znie veľmi atraktívne, no v samotnom článku sa síce spomínajú „Schimperove 
a Merežkovského zelené telieska – chloroplasty“, no k zelený živočíchom, resp. ľuďom, 
článok vôbec nesmeruje, hoci táto problematika zaznamenala v posledných rokoch významnú 
renesanciu a pribudli aj pozoruhodné zistenia (napr. Agapakis, C.M. et al.: Towards A 
Synthetic Chloroplast. Plos One. 2011, 6 (4): 1-8;  Black C.K et al.: The photosynthetic 
eukaryote Nannochloris eukaryotum as an intracellular machine to control and expand 
functionality of  human cells, Nano Lett. 2014, 14: 2720−2725).  Čiastočne moja výhrada platí 
aj pre Prílohu 6. Jej hlavný názov: „Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganizmů“ 
sľubuje pojednanie o rozmanitých mikroorganizmoch, no kniha sa zaoberá takmer výlučne len 
vírusmi a baktériami, ako znie aj jej podnadpis: „Nový pohled na viry a baktérie“. Ostáva len 
veriť, že autor pripraví v dohľadnej budúcnosti aj akýsi druhý diel knihy, ktorá by sa primárne 
sústredila na eukaryotické mikroorganizmy; podkladového materiálu je dostatok, stále pribúda 
a pri autorovej erudícii a schopnosti pútavo písať by to bolo iste aj záslužné.  

Príloha 7, podľa všetkého rukopis pripravený na uverejnenie „v štandardnom 
impaktovanom časopise“ (str. 24); nastal medzičasom nejaký progres v zmysle zaslania 
rukopisu (kam?) a aká je odozva (editor, oponenti)?  

   
Dizertačná práca si kladie za cieľ interpretovať fenomén symbiózy v čo najširšom 

kontexte s akcentom na význam pre teoretickú biológiu. Akosi sa v tejto súvislosti žiada 
spomenúť okrídlený výrok, že „nie je nič praktickejšie ako dobrá teória“. Tento praktický 
rozmer uplatnenia poznatkov z oblasti štúdia symbiotických vzťahov medzi organizmami mi 
v práci dosť chýba (čiastočne je pokrytá oblasť medicíny, resp. poľnohospodárstva). 
Absentujú však moderné biotechnológie, ktoré po poznatkov zo štúdia symbiotických 



vzťahov medzi rôznymi mikroorganizmami intenzívne siahajú za účelom zefektívnenia 
produkcie rôznych zaujímavých látok, resp. aj očisty životného prostredia. Nebývalý progres 
a záujem biotechnológov sa premieta do napredovania tzv. syntetickej biológie, v rámci ktorej 
sa kokultivujú rôzne mikroorganizmy, napr. kvasinky a riasy a za presne definovaných 
podmienok sa sleduje formovanie potenciálnych symbiotických vzťahov (napr. Hom E.F., & 
Murray, A.W.: Niche engineering demonstrates a latent capacity for fungal-algal mutualism.  
Science, 345 (6192) (2014): 94-98.; Shong J. et al.: Towards synthetic microbial consortia for 
bioprocessing. Curr. Opin. Biotechnol. 2012, 23: 798–802; Jagmann N. and Philip B.:Reprint 
of Design of synthetic microbial communities for biotechnological production process. J. 
Biotechnol., 2014, 192: 293-301). 

 
Niekoľko poznámok a otázok k problematike endosymbiotického pôvodu eukaryotickej 

bunky, hlavne chloroplastov, keďže jej štúdium má aj v našich končinách istú tradíciu a aj 
osobne mi je veľmi blízka. Žiada sa spomenúť meno profesora Libora Ebringera, ktorý 
upozornil na existenciu fenoménu citlivosti semiautonomných bunkových organel (pôvodne 
najmä plastidov) na antibiotiká a korelácie v mechanizmoch ich účinkov na baktérie a 
plastidy. Tento poznatok je považovaný za významný doklad  o baktériovom pôvode 
chloroplastov a mitochondrií a napr. Lynn Margulisová si ho vysoko cenila. Libor Ebringer 
patril k zanieteným propagátorom endosymbiotickej teórie o pôvode eukaryotickej bunky. 
Problematika symbiotických vzťahov medzi jednotlivými súčasťami bunky, bunkami, 
organizmami atď., presiakla aj do jeho životnej filozofie. Jeho krédom bolo, že spolupráca 
unikátnych entít predstavuje základ  vzájomného obohacovania sa, napredovania a prosperity, 
teda symbióza ďaleko nad rámec prírodných vied... (čo je aj jedným z ústredných motívov 
predloženej dizertačnej práce). 

Popri otázke tzv. syntetických plastidov (resp. fototrofných mikroorganizmov v bunkách 
heterotrofov, vrátane stavovcov) sa v poslednom období diskutujú aj ďalšie dve otázky, ktoré 
súvisia s endosymbiotickým pôvodom chloroplastov, a to z pohľadu takpovediac 
viacnásobných symbióz. V súvislosti s detegovaním chlamýdiových génov v genómoch 
zástupcov taxónu archaeplastida sa uvažuje, že bunky chlamýdií boli taktiež prítomné 
v hostiteľských bunkách, ktoré prijali cyanobaktérie ako predkov primárnych plastidov, 
a práve  ich prítomnosť bola kritická pre funkčnú integráciu plastidov (napr. Rockwell, N.C. 
et al.: Primary endosymbiosis and the evolution of light and oxygen sensing in photosynthetic 
eukaryotes. Frontiers in Ecology and Evolution 2014). Okrem toho by ma taktiež zaujímal 
názor  doktoranda na závery komparatívne genomických prác fotosyntetizujúcich organizmov, 
ktoré naznačujú, že zástupcovia súčasných chromalveolát obsahujúce červené plastidy, prešli 
v evolúcii štádiom, kedy mali zelené plastidy (neskôr ich stratili, nahradili zelenými) (Nozaki 
et al. 2009), resp. vice versa euglény s dnešnými zelenými plastidmi prešli v evolúcii štádiom, 
kedy mali červené plastidy (neskôr ich stratili, nahradili zelenými) (Maruyama et al. 2011) 
alebo že Rhizaria so zelenými sekundárnymi plastidmi mali predtým možno terciárne červené 
plastidy (Yang et al. 2011). 

 
V práci sa symbióza definuje a prezentuje ako spolužitie jedincov rôznych druhov 

organizmov. Mohlo by sa symbiózou nazývať aj spolužitie jedincov jedného, rovnakého 
druhu? Nedávne práce dokumentujú, že v kultúre fototrofných mikroorganizmov možno za 
istých podmienok  navodiť vznik mnohobunkovosti (Ratcliff, W.C. et al.: Experimental 
evolution of multicellularity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2012: 1595-1600). V tejto súvislosti 
je zaujímavou, a to aj z praktického hľadiska, otázka Qurum sensing u eukaryotických 
mikroorganizmov, vrátane kvasiniek a mikrorias. Doktorand sa tejto otázke venuje len v 
súvislosti s baktériami, no napr. pre veľkoobjemové biotechnologické kultivácie húb, či rias, 



kde by zvýšenie koncentrácie buniek mohlo veľmi zefektívniť produkciu, je štúdium 
problematiky Qurum sensing aj u jednobunkových eukaryotov veľmi atraktívne. Doplňujúce 
informácie doktoranda v tomto smere budú vítané. 

Azda posledná poznámka, otázka k problematike Sériovej endosymbiózy, ktorú autor 
predstavuje aj v knihe (Príloha 6) „Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganizmů“, 
napr. obr. 2 na strane 17. Táto schéma prezentuje existenciu eukaryotickej bunky (má jadro) 
ešte predtým, ako do nej vstúpila alfa proteobaktéria, z ktorej sa vyvinula mitochondria. Tento 
scenár predstavuje pôvodnú predstavu Lynn Margulisovej (zvykne sa nazývať archezoovou 
hypotézou, teda, že predstavitelia skupiny Archezoa neobsahujú mitochondrie, ktoré ani nikdy 
nevlastnili a ich bunky sú akýmisi protoekaryotickými formami buniek - „ancient eukaryotes“, 
akési starodávne, prastaré eukaryota prvotné ekaryotické bunky, ktoré sa neskôr stali 
hostiteľskými bunkami pre predkov mitochondrií). Je autor stotožnený s takouto predstavou? 
Ak áno, mohol by uchádzač bližšie ozrejmiť ako si takéto archaické eukaryota predstavuje, 
ktorým organizmom a z akých vývojových línii, domén, by boli najpríbuznejšie? 

 
Uvedené otázky a pripomienky neznižujú kvalitu odvedenej a dokumentovanej práce. 
 
Záverom možno konštatovať, že predložená doktorandská dizertačná práca dokumentuje 

schopnosť jej autora pracovať s odbornou literatúrou, premyslene si zorganizovať prácu 
a vytýčiť ciele, ktoré chce dosiahnuť, formulovať originálne hypotézy a načrtávať spôsoby ich 
testovania a vyvodzovať zodpovedajúce závery. Práca plne vyhovuje požiadavkám kladeným 
na doktorandské práce a odporúčam ju k obhajobe. 

 
Na základe mnou posudzovanej dizertačnej práce navrhujem udeliť jej autorovi Mgr. 

Josefovi  Lhotskému akademický titul "philosophiae doctor" ("PhD.") v študijnom programe 
Teoretická a evolučná biológia. 
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