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Diplomová práce pojednává o zástupcích řádu Pezizales (vřeckovýtrusných hub), které jsou svým 
životním cyklem úzce vázané na mechorosty a proto jsou označovány jako bryofilní Pezizales. U 
těchto kosmopolitních hub byly studovány zejména různé paramatry askospór, jakožto důležitého 
vektoru šíření. Šlo zejména o velikost askospór v souvislosti s počtem jader a velikostí genomu, o 
charakteristiky, které ovlivňují jejich aktivní vystřelování, a o vztahu mezi ekologií hostitelského 
mechu, případně typu spojení houba-mech a morfologií askospór. Pro tyto účely byl nejprve pro 
zahrnuté zástupce zkonstruován fylogenetický strom (3 úseky jaderné DNA) tak, aby 
veškerascomycotaé korelační analýzy byly dělány s ohledem na fylogenetické vztahy uvnitř skupiny. 
Následně byly ve vytvořeném fylogenetickém rámci velmi podrobně zkoumány veškeré myslitelné 
vlastnosti askospór s ohledem na všechny dostupné informace o ekologii hostitelů, vztahu houba-mech,
atp. Celkem bylo do studie zařazeno 52 druhů a práce tak představuje velmi komplexní a propracovaný
vhled do problematiky variability askospór této zajímavé skupiny hub. Při čtení práce jsem byl až 
ohromen systematickým odhalováním vlastností askospór zkoumané skupiny ze všech možných 
pohledů, což se následně odrazilo i v propracované diskuzi, která shrnuje všechny vyzkoumané 
závislosti v přehledné formě a s rozsáhlým začleněním do soudobých znalostí z jiných skupin hub. 
Velmi kvituji i pasáž diskuse věnované limitacím práce. Zde se projevuje zralost autora a jeho 
opodstatněná obava, že veškeré vybádané korelační vztahy jsou víceméně explorativní povahy, neboť 
evoluce organismů je natolik komplexní záležitost, že veškeré naše pokusy ji nějak podchytit budou 
vždy do značné míry zkreslené. Nakolik mi má (ne)znalost slovenštiny dovoluje, tak mi práce přijde i 
bez gramatických chyb a navzdory tomu, že byla psána v cizím jazyce, tak se velmi dobře četla. 
K práci nemám žádných zásadních výtek a mám pouze doplňující dotazy z pohledu svého profesního 
zaměření. Tímto se také omlouvám, že mé dotazy nemohou směřovat jinam než převážně k 
cytometrické části práce.

Dotazy:
1) Externí standardizace vykazuje u některých zástupců výrazný rozptyl ve 3 nezávislých měřeních 
(např. obr. 21) na úrovni desítek procent. Je možné pak takové hodnoty považovat za hodnověrné, když
u klasických studií rostlin je u interní standardice požadován maximální rozptyl do 2%? Neměla by 
kritéria pro externí standardizaci být ještě přísnější, aby se kompenzovala absence standardu v každé 
analýze? Existuje na to nějaký “etalon” pro houbozpytce, který by řešil otázku, co je možné ještě 
považovat za hodnověrné?
2) V cytometrické literatuře se velmi často hledají trendy v evoluci velikosti genomu, nebo alespoň 
korelační závislosti velikosti genomu a rozličných vlastností organismů. Proto jsem byl poněkud 
překvapen, že v této práci je velikost genomu brána jen jako vysvětlující proměnná pro objem, potažmo
velikost askospóry. To má samozřejmě velmi dobré opodstatnění a je to naprosto v souladu se 
zaměřením práce, přesto mi přišlo trochu škoda, že se toto téma více nerozebralo. Jak by dopadla 
závislost velikosti genomu např. na vlastnostech hostitelského mechu? Bylo by možné najít nějaké 
souvislosti mezi velikostí genomu a jinými charakteristikami akospóry než je jen její objem?
3) Zajímal by mne vztah mezi délkou vystřelování askospór a celkovým obsahem DNA v askospóře, 
případně součtu obsahu DNA v klastru. Čistě fyzikálně by obsah DNA mohl hrát celkem důležitou roli 
v celkové váze askospóry/klastru, což by se mělo odrazit i v jejich (do)letových schopnostech. Jak by 
to vyšlo, kdyby se efekt velikosti genomu zahrnul do modelu “tvorba klastrů” (Tab. 18)? Lze si 
představit, že by houby s velkým genomem tvořily menší klastry, právě kvůli celkové váze klastru?
4) Protože mi je ekologie zkoumaných hub zcela neznámá a nemám širší povědomí o tom, jak se houby
specificky vážou na svého hostitele, tak by mne zajímalo jak druhově specifický je u této skupiny typ 



připojení k hostiteli. Je to opravdu tak, jak to vypadá, že každý druh houby má druhově stálý typ 
připojení k hostiteli a tato vlastnost se nijak neliší od jiných lokálních charakteristik, jako je např. 
mikroklima stanoviště, kde hostitel roste, atp.? Tyto vlastnosti byly odvozeny pro konkrétní zkoumané 
zástupce, nebo byly čerpány z literárního zdroje? Pokud z obou zdrojů, jsou dané údaje v souladu?

Poznámky:
1) Vlastní PGLS analýzy probíhaly ve dvou krocích – v prvním byly do modelu dány všechny 
proměnné, které autorovi přišly zajímavé/důležité, v druhém kroku pak byly vybrány do modelu ty 
proměnné, které vyšly v prvním kroku jako významné. Takový postup ale nezaručí, že se vyberou 
lineárně nezávislé proměnné a budou pokryty veškeré vysvětlující proměnné obsažené v datech. Nebyl 
by postupný výběr (stepwise selection) lepší typ analýzy?
2) Rozdíl mezi Tabulkou 14 a 15 – Podle všeho by měla být Tab. 15 vytvořená podle toho, co vyšlo 
jako signifikantní v Tab. 14, což neplatí pro vlhkost prostředí (hostitele) – proč tato proměnná figuruje i
v Tab. 15?
3) V členení práce mám jedinou drobnou poznámku k trochu násilném přechodu mezi podkapitolami 
1.2 a 1.3, kde to pro neznalce hub jako jsem já, je trochu velký skok do systematiky hub a uměl bych si 
představit propracovanější úvod do skupiny bryofilních Pezizales. Např. by pomohl schématický 
fylogenetický náčrt vztahů mezi řády/čeleděmi u Ascomycota s druhovým zastoupením jednotlivých 
skupin, aby se čtenář orientoval v kontextu ostatních vřeckatých hub, o jak velké skupině je řeč a o 
jejím fylogenetickém začlenění.

Celkově práci nemohu hodnotit jinak než jako výborně provedenou a rozhodně patří k těm nejlepším, 
které jsem měl tu čest oponovat.


