
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Beáta Soperová 
 
Název práce: Houboví kořenoví symbionti mořských trav Posidonia oceanica (Posidoniaceae) a 
Thalassodendron ciliatum (Cymodoceaceae) 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 

1. Rozsah BP a její členění 

A A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

A A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

A A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých dat, 
popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

B B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

A A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 
K textu mám několik drobných připomínek stran termínů nebo obratů, které zmiňuji níže. 
str. 4 zbytečné opakování pojmu lignifikace = dřevnatění 
str. 11 odstavec 1: dvojí citace Cuomo et al. 1985 
str. 11 odstavec 2: týmu kolem Vohníka …lépe týmu Dr. M. Vohníka nebo týmu M. Vohníka 
str. 11 odstavec 2: „izoláty produkovaly tmavě zbarvené (melanizované) hyfy vyznačující se 

pomalým růstem“ …lépe „izoláty vytvářely tmavě zbarvené…“; podobně v další větě „většina 
tmavě zbarvených hyf pochází z melanizovaných intracelulárních mikrosklerócií“ …lépe 
„většina tmavě zbarvených hyf vyrůstá z melanizovaných …“ 

str. 11 odstavec 2: „napříč nepřítomnosti typických tmavých septovaných hyf“…autorka chtěla 
pravděpodobně napsat „navzdory nepřítomnosti typických tmavých septovaných hyf “ 

str. 12 odstavec 2: „DSE houbami mořských trav se v posledních letech věnuje velká část studií.“ 
…lépe „DSE houbami mořských trav se v posledních letech zabývá řada studií.“ 

str. 17 seznam literatury je bohatý (čítá přes 80 citací) a má až na drobné chyby formálního rázu 
(např. nedůslednost v psaní druhových jmen organismů kurzívou) jednotný citační styl 

 
B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

Na str. 10: Věta „Způsob rozrušení buněčné stěny pravděpodobně zvyšuje pružnost kořenových 
vlásků a zabraňuje jejich přetržení“ mi není jasná. Nejde spíše o způsob utváření buněčné 
stěny, tj. strukturu lamel buněčné stěny a jejich uložení, které v důsledku zvyšuje pružnost 
kořenového vlásku (při frakci vlásku spirálovitě rozvinutého a poskytujícího mechanické 
ukotvení i přes jeho narušení)?   

Na str. 15 autorka předkládá hypotézu, že: „Z pohledu vývoje P. oceanica by byla zajímavější 
skutečnost, kdy by se v nových kořenech houby nevyskytovaly. Nepřítomnost hub by mohla 
značit cílený vývoj kořenů tak, aby mohly být později kolonizovány houbovými hyfami. Jinak 
řečeno absence kořenových vlásků by nezávisela na přítomnosti hub v okamžiku tvorby kořene 
nýbrž na předpokladu, že ke kolonizaci nakonec opravdu dojde, což by svědčilo o tom, že 
kolonizace houbami není náhodná a že jedinci P. oceanica z nějakého důvodu v pozdějším vývoji 
upřednostňují endofytické houby před kořenovým vlášením. Jelikož dosud neznáme funkci 
těchto endofytických hub v kořenech P. oceanica, nemůžeme ani jednoznačně určit, čím by pro 
ni mohly být výhodnější, cílený vývoj kořene pro kolonizaci houbami však nabízí myšlenku jejich 
společné evoluce.“ Může autorka práce okomentovat, proč pokládá absenci kořenových vlásků 
na kořenech posidonie bez přítomnosti hub za lepší (ne-li výlučný) doklad koevoluce této trávy 
s houbami? Tj. lepší než když tvorbu kořenového vlášení potlačí až fyziologické procesy 
spouštěné při kolonizaci pletiv posidonie houbami? Vědeckou obcí obecně přijímaná hypotéza 
o dlouhé koevoluci terestrických rostlin a arbuskulárně-mykorhizních hub absenci kořenového 
vlášení bez přítomnosti AM hub nevyžaduje a nepředpokládá. Nejednoznačný vliv AM hub na 
vlášení ostatně autorka sama –a správně– konstatuje na str. 14. Proč by tomu zde mělo být 
jinak? 

Na str. 15 závěr: Na základě čeho autorka soudí, že „Absence kořenových vlásků je 
pravděpodobně přímo spojena s přítomností kořenových endofytických hub“? Pouze na základě 
negativní ontogenetické korelace přítomnosti endofytických hub a vlášení? Existuje alternativní 
hypotéza tohoto ontogenetického posunu? 

 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ podmínkou přijetí práce 



 
 
C. Celkový návrh 
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace: 1 
 
Datum vypracování posudku: 28.8.2019 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): 
RNDr. Libor Mrnka, Ph.D. 
 
 


