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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

 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 - 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 - 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 - 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 - 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.: 

(obvyklá délka standardního oponentského posudku je cca 2 strany) 

 

Obecný pohled: 

Předloženou bakalářskou práci považuji za kvalitní jak po jazykové, tak po formální a obsahové 

stránce. Pár drobných překlepů nikterak nesnižuje celkový pocit a plynulost textu. Práce má jasně 

definovaný cíl, kterým je popis současného poznání významu mykorhizní symbiózy 

v ekosystémových službách agroekosystémů. Práce je logicky členěna, použitá literatura odráží 

dostatečný vhled studentky do zkoumané problematiky. Práce obsahuje závěr, který vychází 

z předchozí literární rešerše. 

 

Drobné připomínky: 

Na některých místech studentka používá označení „kmen/podkmen“ ve spojení s houbovými 

organismy. Tato označení se používají spíše u živočichů. Doporučuji se držet označení 

„oddělení/pododdělení“. 

Studentka řadí arbuskulárně mykorhizní (AM) houby – pododdělení Glomeromycotina - do 

oddělení Zygomycota, což je však polyfyletická skupina, která byla přehodnocena a tak 

Glomeromycotina patří mezi Mucoromycota. 

Forma citování více prací najednou je v textu nekonzistentní: Str. 12 „Mohou přispívat také k menší 

potřebě použití hnojiv, jsou významnými hráči v koloběhu živin a také ukládají velké množství uhlíku 

ve své biomase (Miller a kol., 1995; Bender a kol., 2015b).” Str. 13 „Agregace půd pomocí mycelia AM 

hub je poměrně rychlá, již po jedné růstové sezóně je pozorovatelný pozitivní vliv na agregaci (Leifheit 

a kol., 2014) (Bearden a Petersen, 2000).” 

Krom toho se u některých citací vyskytuje I křestní jméno autora/ky (např. Toby Kiers). 

Formulace: “V mimokořenovém myceliu je dusík syntetizován a skladován ve formě arginine…” Není 

zcela vhodná. Místo syntetizován bych spíše použil “metabolizován”. 

U rostlin se místo termínu tkáně většinou používají pletiva. 

Požité obrázky vhodně doplňují text a pomáhají rychlejšímu pochopení textu. 

 

Na závěr této části posudku bych rád zdůraznil, že výše zmíněné nedostatky nepovažuji za závažné 

a celkově hodnotím tuto BP jako velmi zdařilou! 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

- Na str. 3, v prvním odstavci studentka popisuje anatomii AM kolonizace v kořeni. Podle 

popisu se však jedná pouze o jeden ze dvou typických typů AM kolonizace. Víte o jaký jde 

a který je ten druhý? 

- Na stejné straně píšete: „Druhy rostlin se liší v míře, v jaké jsou na mykorhizní houbě závislé, 

a také ve schopnosti regulace vznikající symbiózy při kolonizaci AM houbou (Janos, 2007).” 

Můžete blíže popsat, jaké druhy rostlin máte na mysli? 

- Dále uvádíte, že: „Glomeromycotina jsou obligátní biotrofové a je pro ně tedy soužití vždy 

prospěšné.” Nelze obligátní biotrofii popsat trochu přesněji? 

- Uvádíte, že mykorhizní symbióza je nejvýhodnější v půdách s nedostatkem živin. Platí to 

pro všechny půdy? Znáte některá přizpůsobení rostlin na půdy s extrémním nedostatkem 

minerálních živin (např. půdy v subtropických a tropických oblastech)? 

- Na str. 5 píšete: „Hyfy AM hub, či přidružené mikroorganismy mohou také hydrolyzovat 

organický fosfor a urychlovat jeho obrat (Wang a kol., 2017).” Předpokládáte, že AM houby 

mohou přímo využívat organicky vázaný P? Jakým mechanismem k tomu může docházet? 

- Na stejné straně níže uvádíte: „U AM hub není doložena saprotrofie (Smith a Read, 1997), 

nicméně jsou schopny zvýšit dekompozici organického materiálu a čerpat z něj dusík (Hodge a 

kol., 2001).” Mohla byste popsat, jak AM houby zvyšují dekompozici organické hmoty? 



Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

- Na stejné straně níže uvádíte: „Dusík je tedy významným hráčem, který nastoluje dynamiku 

vztahů mezi AM houbou a hostitelskou rostlinou. Dalším důkazem tohoto fenoménu je nejlepší 

fungování mutualistického vztahu v půdách bohatých na N a chudých na P (Johnson a kol., 

2003).” Můžete přiblížit jak se definuje nejlepší fungování mutualistického vztahu? 

- Na straně 9 v posledním odstavci popisujete faktory, které ovlivňují výskyt AM hub 

v agroekosystémech. Ví se, který z výše zmíněných faktorů je hlavní? 

- Tušíte, zda se početnost/biomasa AM hub liší mezi agroekosystémy a přirozenými 

ekosystémy? Existuje na toto téma nějaká práce či meta-analýza? 

- Podobně, existuje nějaká práce, která by srovnávala složení komunit AM hub mezi 

agroekosystémy a přirozenými ekosystémy na větších prostorových škálách, které by 

zahrnovaly řadu různorodých míst? 

- Na straně 11 píšete: „Hyfy AM hub pomáhají stabilizovat půdní agregáty a tvoří významný 

příspěvek do celkového množství organického materiálu, který je důležitý pro úživnost půdy 

(Rillig a kol., 2002).” Tušíte jak velký ten příspěvek konkrétně může být? 

- Na str. 15 uvádíte: „Zejména AM houby mají potenciál, skrz pozměnění rostlinné morfologie 

a fyziologie, poskytnout kolonizované rostlině řadu výhod v boji s biotickými stresory.” Jaké 

morfologické změny máte konkrétně na mysli? 

- Na str. 18 uvádíte: „AM houby mezi kolonizovanými rostlinami tvoří hyfální sítě, které 

rostliny propojují a houba může regulovat výměnu živin mezi rostlinami a tím měnit 

kompetitivní vztahy.” Můžete rozvést, jak AM houby mohou regulovat výměnu živin mezi 

rostlinami? 

- V závěru píšete, že: „Vzhledem k širokému spektru možných úrovní symbiotického soužití 

AM hub a plodin je potřeba pro budoucí využití AM hub v praxi klást důraz na šlechtění plodin 

silně responzivních na mykorhizní symbiózu”. Tušíte, zda podobné snahy někde probíhají? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu JE  /  NENÍ (označte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 22. 5. 2021 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Petr Kohout 

 

 

 

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku (po vyplnění posudku možno smazat): 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář.  

• Posudek můžete sami vložit do SIS, anebo s předstihem zaslat v elektronické podobě na 

adresu: hana.konradova@natur.cuni.cz a lipavska@natur.cuni.cz, a dále zajistit dodání 

podepsaného originálu (v 1 výtisku, jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát 

Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK (p. Elena Kozlová), Viničná 5, 128 44 

Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní obhajobou, bez něho 

nesmí být obhajoba zahájena! 

mailto:lipavska@natur.cuni.cz

