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Předložená práce je součástí výzkumu diverzity, ekologie a ekofyziologie sněžných 
řas, kterému se na katedře ekologie dlouhodobě věnujeme ve spolupráci s kolegy z BÚ AV 
ČR a z PřF JU. Tato skupina extremofilních organismů způsobuje v horských a polárních 
oblastech na celém světě fenomén tzv. barevného sněhu. Zejména červeně zabarvený sníh 
díky své nápadnosti přitahuje odbornou i laickou pozornost. Paradoxem je, že právě původce 
(či původci) červeného sněhu patří mezi málo prozkoumané zástupce sněžných řas. Důvodem 
je zejména fakt, že dosud neexistuje laboratorní kultura tohoto organismu, který je tradičně 
označován jako Chlamydomonas nivalis. Morfologické rozdíly mezi populacemi i rámci 
jednotlivých vzorků je možné většinou pozorovat až s využitím elektronové mikroskopie. 
Dosud nezodpovězenou otázkou je, zda jsou tyto rozdíly projevem vnitrodruhové nebo 
mezidruhové variability a jaké je rozšíření druhu Chlamydomonas nivalis, definovaného 
pomocí kombinace molekulárních a morfologických dat. 

 
Cílem práce zejména bylo: 

1/ Popsat morfologickou variabilitu buněk z terénních vzorků pomocí a zjistit, zda je 
ovlivněna oblastí sběru. 

2/ Pokusit se vyizolovat laboratorní kmen původce červeného sněhu a popsat i další zelené 
řasy, které se v červeném sněhu vyskytují. 

3/ S využitím analýzy sekundární struktury sekvence ITS2 zjistit, zda buňky z terénních 
vzorků patří k jednomu druhu. 

 
Cíle práce byly podle mého názoru splněny. Podařilo se shromáždit vzorky z rozsáhlého 

území, vyizolovat kmen pravděpodobného původce červeného sněhu a zhodnotit 
morfologickou i molekulární variabilitu buněk z terénních vzorků. Ze širšího pohledu 
výsledky této práce přispěly k lepšímu poznání ekologie sněžných řas a k rozšíření počtu 
kmenů izolovaných ze sněhu, které mohou být dále testovány z hlediska možného potenciálu 
pro biotechnologické využití. Celkově lze shrnout, že se diplomantce podařilo získat cenná 
data, která jsou publikovatelná v některém vhodném impaktovém časopise a která jsou 
dobrým základem pro další studie věnující se fenoménu červeného sněhu. 

 
Musím velmi ocenit, že Heda většinu vzorků díky svému nadšení pro vysokohorskou 

turistiku nasbírala osobně. Soubor vzorků z geograficky vzdálených lokalit byl podmínkou 
pro to, aby mohly být splněny hlavní cíle práce. Během magisterského studia dále prokázala 
schopnost samostatné práce v laboratoři, při zpětném pohledu na průběh prací by však možná 
bývaly častější konzultace přínosem. Každopádně zvládla použít široké spektrum 
metodických přístupů a přes časovou nouzi, která doprovázela zpracování výsledků a vlastní 
sepisování práce, pracovala velmi efektivně a dobře spolupracovala jak se mnou tak 
s konzultantkou.  

 
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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