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Práce Structure and function of soil microbial communities of montane spruce forest 

Oponent Dr. Martina Slaninová Kyselková, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní 

biologie, Na Sádkách 7, 37005 České Budějovice, martinak@upb.cas.cz 

 

Hodnocená dizertační práce Martiny Štursové, M.Sc. byla vypracována pod vedením doc. 

RNDr. Petra Baldriana, Ph.D., na Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze.  

Dizertační práce se zabývá půdními mikrobiálními společenstvy v šumavských horských 

smrčinách, a to i v kontextu poškození tohoto ekosystému kůrovcem. Jedná se o tzv. 

zkrácenou verzi dizertační práce, ve které autorka předkládá 5 impaktovaných publikací, 

z nichž u 3 je prvním autorem. Práce má 59 stran následovaných texty 5 publikovaných 

vědeckých článků.  

Členění práce dodržuje doporučené schéma. Úvodní kapitola Cíle práce stručně uvádí do 

studované problematiky a popisuje 3 hlavní cíle práce týkající se (i) prostorového uspořádání 

půdních mikrobiálních společenstev, (ii) vlivu poškození lesa kůrovcem na tato společenstva, 

a (iii) aktivních členů půdních mikrobiálních společenstev s důrazem na rozklad organické 

hmoty. Následuje kapitola Úvod v rozsahu 17 stran, která shrnuje dosažené poznání ve 

studované oblasti (konkrétně na témata degradace lesní organické hmoty, mikroorganismy 

v lesních půdách, jejich distribuce a aktivity, dynamika lesního ekosystému a související 

metody studia), a poukazuje na mezery v tomto poznání, které se autorka svou prací snažila 

vyplnit. Jedná se tedy o literární rešerši doplněnou o odkazy na konkrétní autorčiny publikace. 

Seznam publikací je následován abstrakty jednotlivých publikací. Přehled hlavních použitých 

metod je uveden pouze formou odkazů na jednotlivé publikace. Následuje diskuze dosažených 

výsledků (ty jsou podrobně popsány v jednotlivých publikacích) v rozsahu 11 stran. Seznam 

literatury čítá 15 stran. Práce je psána slušnou angličtinou. 

Celkově se jedná se o dobře a pečlivě napsanou dizertační práci, s množstvím zajímavých 

výsledků. Zde bych chtěla vyzdvihnout především zjištění obrovské vertikální i horizontální 

diverzity půdních mikrobiálních společenstvech a v jejím rámci identifikování 

mikroorganismů, které se aktivně podílely na rozkladu organické hmoty. Cíle práce byly beze 

zbytku splněny. Přestože se jedná o práci do velké míry popisnou, myslím, že mohly být lépe 

stanoveny hypotézy. Napomohlo by to širší interpretaci výsledků.  

 

K práci mám následující dotazy a poznámky: 

 Kapitola Cíle práce: Zde se nachází podle mne až příliš podrobný popis studované 

lokality na úkor chybějících hlavních hypotéz (očekávala bych jejich stanovení před 

vytyčením jednotlivých cílů) a alespoň stručného nastínění přístupů, kterými byla 

problematika řešena. 

 

 Úvod práce: Je napsán dobře, chyběla mi zde ale zmínka o skupině Archea a jejich 

funkcích v lesních půdách, jsou-li známy. Také zde není nic o ¨větších¨ 

mikroorganismech jako jsou protozoa a nematoda, které jsou nicméně známy tím, že 

top-down regulují populace půdních bakterií a ovlivňují složení jejich společenstev. 
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Nebylo by tedy na škodu je zahrnout mezi sledované efekty v první publikaci (obr. 4, 

str. 36) 

 

 Diskuze: Obecně dobře napsaná, vadilo mi pouze opakování celých vět a souvětí 

z jednotlivých publikací. Na závěr bych doporučovala průřezové shrnutí hlavních 

výsledků. 

 

 Diskuze, str. 34: Autorka popisuje obrovskou diverzitu mikrobiálních komunit ve 

studovaných lesních půdách (odkazy na publikace I a IV). Chtěla bych se zeptat, zda 

by to mohla dokumentovat porovnáním s diverzitou v jiných půdách, příp. v jiných 

prostředích. 

 

 Diskuze, str. 36: Jak si vysvětlujete nepředpokládaný vliv půdního chemismu na 

zjištěné enzymatické aktivity? 

 

 Publikace I, str. 3-4: Autorka uvádí, že bylo odebráno 48 vzorků, ale jen 45 vzorků 

bylo použito pro statistické vyhodnocení. Proč? 

 

 Publikace III, str. 158: Byly odebrány vzorky z míst poškozených kůrovcem v roce 

2004 (BB) a vzorky kontrolní z míst, které nebyly zasaženy v době zahájení pokusu 

(C). O kousek dále se ale píše, že C místa byla na začátku pokusu (říjen 2008) také 

zasažena. Tomu nerozumím. Za předpokladu, že kontroly byly, i když později, také 

zasaženy kůrovcem, jaký to mohlo mít vliv na výsledky? Mám na mysli především 

malé odlišnosti mezi  BB a C vzorky, které, pokud se vyskytly, byly patrné především 

na počátku pokusu, zatímco efekt času byl signifikantní vždy (a dynamika podobná u 

BB a C vzorků). 

 

 Publikace III, str. 159: Proč se sterilizoval povrch jehlic, z nichž se izolovaly houby? 

 

 Publikace III, Obr. 3: Není vysvětleno použití barev v legendě (je pouze u obr. 4 níže). 

 

 Publikace V: Jaká vidíte omezení mikrokosmového pokusu a jak jim předejít? Může 

být výskyt kvasinek důsledkem uspořádání pokusu? 

 

 

Závěr: Jedná se o kvalitní dizertační práci, která svými výsledky přesahuje rámec 

studovaných horských smrčin. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 8. 9. 2018 

 

Docteur Martina Slaninová Kyselková 


