
Závěr 
 

Výsledky Článků 1 a 2 zabývající se rozšířením zástupců rodu Mallomonas spíše 

podporují Foissnerův umírněný model endemického rozšíření. Většina druhů rodu 

Mallomonas je sice kosmopolitně či široce rozšířena, avšak našli jsme i několik druhů 

s geograficky omezeným výskytem, které nepodporují ubikvitní model. Vedle dvou asijských 

endemitů jsou to tři druhy (M. multiunca, M. oviformis, and M. punctifera var. punctifera), 

které neodpovídají ubikvitnímu modelu díky jejich vysoce nenáhodnému rozšíření od 

subtropické do arktické zóny pouze severní polokoule. Několik dalších příkladů druhů 

Mallomonas s omezeným rozšířením lze najít v dalších publikacích. 

Mallomonas kalinae byl izolován a popsán z rašelinné tůně v severních Čechách 

(Článek 3). Tento kmen byl společně s jedním kmenem Synura curtispina použit pro studium 

plasticity šupina a ostnů za různé teploty (Článek 4). Změny v morfologii křemičitých struktur 

ve vztahu k teplotě byly signifikantní, ačkoliv velká část variability je způsobena rozdílnou 

pozicí šupin na buňce. Ostny se signifikantně zkracovaly se stoupající teplotou. Mezi velikostí 

šupin a teplotou byl nalezen inverzní vztah odpovídající teplotně-velikostnímu pravidlu. 

Hlavní znaky na šupinách se v jednotlivých teplotách neměnily.  

Kombinace morfologického a molekulárního přístupu k vyjasnění druhového 

konceptu Synura petersenii byla použita v Článku 5. Tři studované markery (ITS rDNA 

fylogeneze, CBC, a morfologie šupin) ukázaly kongurentní výsledky a demonstrovaly skrytou 

diverzitu komplexu S. petersenii. Nyní se zdá zřejmé, že mnohé dříve popsané formy a variety 

jsou dány geneticky, a přestože určitá část variability může být ovlivněna podmínkami 

prostředí,  hlavní charakteristické znaky na šupinách zůstávají stabilní. Klony S. petersenii 

byly rozděleny do šesti skupin, představující oddělené druhy – S. petersenii s.str., S. glabra, S. 

americana spec. nov., S. macropora spec. nov., S. reticulata spec. nov. a S. oculea spec. nov. 

Ostatní popsané formy S. petersenii rozšířené po celém světě budou pravděpodobně 

reprezentovat také samostatné druhy, nicméně pro vyjasnění jejich taxonomického postavení 

je nutné získat další genové sekvence  a prozkoumat morfologii šupin.  

 
 


