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E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel),
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza[[[)

Cílem  předkládané  bakalářské  práce  bylo  shrnout  dosavadní  poznatky  o  interakci
mykorhizních    hub    (ekto-    i    endomykorhizních)    s    polycyklickými    aromatickými
uhlovodíky.  Největší  pozornost  byla  věnována  otázce  přínosu  mykorhizní  symbiózy
k  disipaci  a  degradaci  těchto  organických  kontaminantů  a  opominuta  nebyla  ani
interakce   mykorhizních   hub   s dalšími   mikroorganismy   mykorhizosféry.   Uvedený
směr mykorhizního výzkumu se dostal do popředí zájmu teprve poměrně nedávno, a
to  zejména  v souvislosti   s rozvojem  fytoremediačních  technik  a  jejich   pozvolným
uváděním do  praxe.  Díky této skutečnosti je množství získaných  poznatků  relativně
omezené a jejich zevšeobecnění není snadné.

Struktura (členění) práce:

Předložená  literární  rešerše  o  rozsahu  30  stran je  uvozena  abstraktem  a  obecným
úvodem,   za   nimiž   následuje  osm  tematicky  členěných   kapitol,   závěr  a  seznam
citované    literatury.    Členění    literárního    přehledu    považuji    za    logické,    pouze
oddělování  vlivu  PAH   na  rostlinu  a  mykorhizní  houbu  se  mi  nezdá  příliš  št'astné,
zejména  u  obligátně  symbiotických  arbuskulárních  mykorhizních  hub,  u  nichž  není
snadné   odlišit   přímý   vliv   kontaminantů   na   mykobionta   a   vliv   zprostředkovaný
hostitelskou  rostlinou.  Díky  tomu  pak  v rámci  uvedených  kapitol  dochází  do  určité
míry k opakování informací.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši  relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární  zdroje  použité  pro  zpracování  rešerše  považuji  za  adekvátní  (celkem  je
citováno  53   literárních   pramenů).   Oceňuji  skutečnost,   že  při  zpracování  literární
rešerše  autorka  kromě  několika  přehledových  studií  čerpala  i  z  většiny  dostupných
originálních  prací,  včetně nejnovějších.  Seznam citací  je kompletní a literární zdroj.e
jsou citovány jednotně a správně.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Předkládaná   bakalářská   práce  je   literární   rešerší   a   nezahrnuje  výsledky  vlastní
experimentální práce.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Text  práce je  přehledně  členěn  a  vhodně' doplněn  obrazovou  dokumentací.  Slabší
stránkou   práce   je   však   její   jazyková   úroveň.   Je   patrné,   Že   autorka   mnohdy
vycházela z doslovných  (a  někdy nepříliš št'astných)  překladů  originálních textů,  coŽ
se   nepříznivě   projevilo   na   čtivosti   práce,   Místy  schází  textu   návaznost   a   lepší
propojení   poznatků   získaných   vjednotlivých   studiích.   Tyto   nedostatky  jsou   však
pochopitelné vzhledem ke skutečnosti, Že se jedná o první odbornou  práci autorky.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Bakalářská  práce  dle  mého  názoru  splnila  svůj  účel  a  vytčené  cíle  byly dosaženy.
Autorka  prokázala  schopnost  orientovat  se  v odborné  literatuře  z několika  různých
oborů,   což  jistě  zhodnotí  při  přípravě  budoucí  práce  diplomové.   I   přes  uváděné
připomínky považuji  práci za zdařilou a doporučuj.i j.i k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:
• Dovoluji si upozornit na skutečnost, Že mykorhizní symbióza nemusí být vždy

vztahem mutualistickým (úvod, str. 2). Za určitých okolností může mít kolonizace
kořenů hostitelské rostliny mykorhizními houbami za následek dokonce růstovou
inhibici  (viz např.  Johnson  et al.  (1997)  New Phytologist  135:  575-586).

• U  popisu všech uváděných typů mykorhizní symbiózy bych  uvítala uvedení
taxonomické příslušnosti  mykobiontů  (schází u orchideoidní mykorhizy,
ektendomykorhizy).

• str. 2 -„AM je nejméně specializovaná symbióza" -přesnější by byla formulace
„mykorhizní asociace s nejnižší hostitelskou specifitou"

• str.12 -„Blahodárný vliv (mykorhizní symbiózy) na  rostlinu vyplývá

pravděpodobně z kombinace fyzikálních, výživových a buněčných vlivů." -Mohla
by autorka specifikovat, jaké fyzikální vlivy má na mysli?

• str.12 -Není mi jasné tvrzení, Že mykorhiza působí jako „mediátor stresových

podmínek".
• str.12 -Uvedení prací Verdin et al.  (2006) a Volante et al.  (2005) jakožto příkladů

pozitivního vlivu  mykorhizních  hub na růst kořenů  i  nadzemních částí hostitelských
rostlin pěstovaných v půdě kontaminované PAH nepovažuji za příliš vhodné -prvá
studie byla provedena /.n v/.fro na transformovaných kořenech, ve druhé studii
nebyl vliv inokulace na růst rostlin statisticky průkazný a do značné míry závisel na
identitě AM  houby.

• str.  16 -„Ukládání PAH v rostlinných či houbových pletivech je tedy zásadní pro
úbytek kontaminanů z půdy" -toto tvrzení neodpovídá citovaným výsledkům práce
Binet et al. (2000),  která udává jen malý podíI  PAH akumulovaných v rostlinné
biomase (nehledě na přítomnost mykorhizních  hub).

Návrh  hodnocení školitele nebo oponenta
informací)
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