
Posudek oponenta na diplomovou práci Edith Buchtové: 

Existují u krásivek rodu Micrasterias teplotně korelované změny v 
morfologické integraci buněk? 
 

Odpověď je ano, ale…, inu což. Cíle práce jsou jasně definovány už názvem samotným. Vzorky byly 
sbírány na atraktivních lokalitách; zejména pak ždímání bublinatek am Goldbachsee v Alpách muselo 
být ultimátním zážitkem per se. Na první pohled práce nevypadá zle. Klíčová slova začínající převážně 
na „M“ působí sympaticky. Práce má rozumný rozsah a obsahuje i barevné obrázky, jejichž 
vyvrcholením jsou hezké korelogramy připomínající počítačovou grafiku přelomu 80/90 let. 

K teoretickému úvodu a k jazykové stránce práce obecně: namísto pojmu variace např. u 
popisky k Obr. 1 (z angl. variation) bych používal české proměnlivost (anebo klidně variabilita). 
Samozřejmě v některých případech je potřeba rozlišovat mezi „variation“ ve smyslu statické aktuální 
proměnlivosti a „variability“ ve smyslu „ability to vary“. Zde to ale není nezbytné. Některé formulace 
v teoretické části jsou jazykově poněkud nešikovné, např „...morfologická modularita má tendenci být 
otázkou stupňů“. Na rozdíl od angličtiny je v česky psaném textu,  a to i vědeckém, potřeba používat 
aktivní způsob a to téměř vždy. Pasivum zní často komicky, viz např. „Bylo spekulováno, že…“ na straně 
10. Pattern of covariation autorka překládá jako vzor kovariance, což mě osobně nevadí, ale stojí za 
úvahu, zda nepoužívat například mírně avantgardní výraz patrnost kovariance (původně překlad  I.M. 
Havla).  

GM metody jsou dobře a vcelku srozumitelně popsány. Výborný nápad (školitele) je 
dvojsměrná aplikace landmarků (CW vs. CCW) a jejich dodatečné přeznačení. Jenom namísto 
hnusného geometrická morfometrie je vhodnější použít elegantnější výraz geometrická morfometrika. 
Už jen proto, že koryfejové oboru to anglicky nazývají morphometrics a nikoli morphometry. Naopak 
výraz morfometrie rádi používají většinou všelijací lékaři, někteří antropologové z Brna, a dokonce i 
z Prahy. Na straně 6 mě pak trochu rozhodil výraz „outliny“1;  asi z adjektiva „outlý“, nebo protiklad 
„tlustiny“? Ale dost bylo slovní grotesky. Obecně musím pretendentku pochválit, neboť jazyk práce je 
adekvátní, srozumitelný a více méně syntakticky vyvážený. Překlepy samozřejmě jsou, ale to v tomto 
posudky asi taky. Aby posudek nebyl, zbytečně dlouhý omezím se v následujících bodech pouze na 
kritiku práce nebo na vlastní dotazy.  

Chvilku mi trvalo se vyznat v dvojčatkotvaré radiální symetrii krásivek, což samozřejmě není 
vada ani diplomové práce, ani moje, ale krásivek samotných. Autorka píše, že „identitu jednotlivých 
kvadrantů nelze jednoznačně určit“; neexistuje tedy žádné vpravo-vlevo, nahoře-dole, ale identita 
matka-dcera ano? Anebo nelze často ani určit, která buňka je parentální a která dceřiná?  

Označení RW os u obr 5. může být matoucí, vyvolává totiž dojem, že RW1 je vertikální a nikoli 
horizontální osa. Z hlavního textu ovšem plyne, že RW2 odráží variabilitu spojenou s teplotou a že se 
jedná osu vertikální. Tam kde vládne větší zima, jsou buňky jakoby stažené a „laterálně„ stlačené. V 
„teplých vodách“ jakoby rozkvetou a jsou více otevřené. Možná proto taky míra morfologické integrace 
laloků buď koreluje s rostoucí teplotou/rychlostí růstu negativně, anebo nekoreluje vůbec. (Viz subkap. 
3.4.2; zde by bylo bývalo vhodné uvést i nějaký korelační koeficient/sílu efektu a nikoli jen obrázky a 
jakési p-hodnoty. Bohužel v metodách jsem nenašel přesnou informaci o provedené regresní/korelační 
analýze. Zajímavé je, že celkové tvarové transformace korelované s teplotou jsou vlastně intuitivní a 
odráží jakousi velmi primordiální až pra-fyziologickou reakci (tzn. relaxace vs. kontrakce) všeho živého 
na teplotní gradient (či na gradient nehostinnosti prostředí obecně). Jaké je Vaše eko-evo-fyziologické 
vysvětlení těchto tvarových transformací? A jak vlastně s teplotou korelovaná tvarová variabilita 
souvisí s tvarovou variabilitou danou velikostí buněk? Jakkoliv podle obr. 4 se zdá, že vztah velikosti na 
teplotě je buď zanedbatelný (Mariánský rybník) nebo má křivka kvadratický průběh (Goldbachsee), 

                                                            
1 Jen tak na okraj, „outlines“ lze určitě překládat jako „okraje“ nebo „okrajové linie“ tvaru 



bylo by zajímavé vidět, jak by vypadala predikce změn ve tvaru vyvolaných teplotou, pokud by se 
kontrolovalo na CS. 

Mimochodem nerozumím proč je subkapitola 3.4. „MI –konfigurace landmarků“ zařazena do 
sekce výsledky a nikoli do metod kam patří. U obr 6. chybí v popisce legenda k značkám PLAB, PLCD, 
A1…atd. V textu to sice nějak je, ale to nestačí. Výsledky závislosti morfologické integrace na teplotě a 
rychlosti růstu, se mi jeví prezentovány trochu účelově. Škoda že formou korelogramu nejsou 
prezentovány všechny výsledky i ty nesignifikantní (pravda tabulka v příloze 2b to sice částečně řeší, 
ale skoro sem si jí nevšiml, a v její legendě není ani zmínka o tom, že výběr značí signifikanci). Zdá se, 
že celkově autorka provedla 15 regresních analýz pro každou lokalitu a získala tak několik staticky 
průkazných výsledků. Budou ale tyto výsledky průkazné i po korekci na mnohočetné testy? Další 
problém může být také malá „sample size“, protože jednotkou analýzy jsou tady vlastně jednotlivé 
teplotní úrovně, kterých je v případě Marianského rybníka jen 5 a v případě Goldbachsee 8. Dále rozdíl 
v počtu teplotních úrovní mezi lokalitami může být také důvodem k rozdílu ve výsledcích a tedy i „k 
překvapivé a poměrně komplexní environmentálně podmíněné variabilitě v integraci mezi laloky“.  

Diskuze výsledků je celkově zdařilá a má adekvátní rozsah. V sekci 4.1. „Optima a limity růstu 
krásivek“ mě zaujal závěr podkapitoly, a sice že krásivky pravděpodobně pocházejí z tropů. Představme 
si, že bychom výsledky zkoumání vnitrodruhové fenotypové plasticity extrapolovaly na fenotypovou 
variabilitu vyšších taxonů. (jev někdy popsaný jako cyklický paralelismus). Zajímalo by mě například, 
zda různé druhy mikrořas žijící původně blíže k rovníku nevykazují obecně nižší míru morfologické 
integrace? Nebo zda lze vztah mezi teplotou/růstovou rychlostí a MI zobecnit i na populace jiných, ne 
zcela bezprostředně příbuzných, druhů?  Tedy že by se mohlo na kontinentálních škálách uvažovat o 
jakémsi ekologickém pravidlu? Taky by bylo pěkné se v budoucnu podívat, jestli populace krásivek 
vyždímané na teplejších lokalitách nevykazují vyšší morfologickou disparitu? Tedy jestli mezi lokalitami 
neexistuje negativní závislost mezi morfologickou disparitou a mírou morfologické integrace. Nakonec 
jsem asi nepochopil, co si mám přesně představit pod „zvyšujícím se vývojovým stresem během 
morfogeneze, a to v důsledku synchronního vývoje laterálních laloků v rámci polobuňky“. Proč, 
synchronní vývoj vede ke stresu? Něco mi evidentně uniká, a proto prosím o vysvětlení během 
obhajoby.  

V neposlední řadě musím pochválit celkové kvantitativně eko-morfologické zaměření práce. 
Jednak samozřejmě proto, že něco podobného u nás taky děláme, ale hlavně proto, že podobné práce 
ukazují sílu moderních mnohorozměrných metod v analýze tvarovosti biologické skutečnosti a 
nechávají tak znovu povstat královnu všech věd – Morfologii, kterou tak trochu předčasně pohřbili 
nemoudří snaživci minulosti. Nebude trvat dlouho, než se pod piedestalem morfologie prosebně 
shromáždí  i davy genomových inženýrů krčících se pod vahou exabajtů matoucích dat, poté co 
prohlédnou, že své prostředky na výzkum vyčerpali ještě předtím, než se stačili pořádně zamyslet nad 
povahou života. Protože se nesluší posudek uzavřít prorockým viděním, je nutné dodat, že práci 
rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji  hodnocení mezi velmi dobře až výborně, spíše blíže 
k výborně a doufám, že obhajoba tento trend ještě potvrdí.  
 

 

 

V Jílovém u Prahy 31. 8. 2017 
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