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Předložená diplomová práce přináší nové a zajímavé informace o společenstvu 

mikroskopických hub asociovaných s pancířníky a jehličnatým opadem. V práci bylo 

identifikováno a popsáno společenstvo hub přenášených roztoči na povrchu jejich těl nebo 

v exkrementech. Ačkoliv přenos mikroskopických hub roztoči je poměrně často řešen v řadě 

vědeckých prací, všeobecný přístup je, že se vliv jednotlivých druhů pancířníků a 

mikroskopických hub liší. Mimo tento přístup, design experimentů a získané výsledky jsou 

dostatečně nové a přínosné a proto DP přináší nové  a zajímavé výsledky. Obsah vykonané 

práce je dostačující a má přibližný rozsah publikovatelné vědecké práce, samozřejmě 

vzhledem k tomu, že se jedná o DP pro publikaci bude nutné některé části redukovat.  

Předložená DP má logickou strukturu a jsou uvedena všechny potřebné informace a fakta. 

Nenalezl jsem redundantní části. Autorka má zkušenosti s publikováním ve vědecké literatuře, 

což se projevuje vysokou kvalitou této práce. Proto hodnotím 1.  

 

Literární přehled: 

Literární přehled zachycuje většinu prací zabývající se pacířníky a jejich interakcí 

s mikroskopickými houbami a vliv těchto interakcí na dekompozici rostlinného opadu.  

Autorka zde reviduje studie a srovnává možnost přenosu na spór na povrchu a v trávicím 

traktu tj. pomocí exkrementů drobných členovců, s tohoto srovnání plyne, že přenos spór na 

povrchu těla je více efektivní, než pomocí exkrementů.   

Dotazy: (1) Domníváte se, že spóry hub jsou opravdu mechanicky nebo enzymaticky 

poškozeny během průchod trávicím traktem? (2) Domníváte se že enzymy pancířníků tj. 

např. popsané chitinázy mohou spóry poškodit? Jaká je o tomto evidence v literatuře? 

 

 

Materiál a metodika 

V práci je dostatečně popsán odběr vzorků a jejich zpracování. Metodické postupy jsou jasné 

a odpovídají popisu pro vědecké práce. Nenašel jsem žádnou závažný nedostatek. 

Determinace hub byla provedeny v případě sterilního mycelia izolace, amplifikace a 

sekvenování ITS fragmentů. Dále jsem v práci nenalezl popis které druhy mikroskopických 

hub byly takto identifikovány. Ačkoliv nejsme statistik, použité statistické metody jsou 

vhodně vybrané a očekávané pro řešení této problematiky.  

Dotaz: (3) V různých studiích jsou používané různé metody povrchové sterilizace 

pancířníků a roztočů. Jak jste volila a případně optimalizovala metodu povrchové 

sterilizace roztočů pro vaše práce?  

 

Výsledky 

Výsledky jsou relevantní vzhledem vytyčeným hypotézám uvedených v úvodu práce a 

diskuzi. Tyto výsledky potvrzují statistické analýzy. Obrázky a tabulky jsou vhodně popsány, 

tak že jsou pochopitelné.  

 

Diskuse 



Výsledky studie jsou vhodně diskutovány údaji v literatuře. Diskuze jasně odpovídá na 

hypotézy stanovené v úvodu práce. 

Dotaz (4): Cladosporium cladosporioides je v této práci nepříliš nalézán, avšak v literatuře 

je uváděn jako roztoči preferovaný druh. Na základě jakých biotestů stanovali autoři 

preferenci tohoto druhu?  

 

V práci byla nalezena patogenní mikroskopická houba Beauveria bassiana. Lze proto 

předpokládat, že výskyt této houby je vlastně onemocnění pancířníků houbovým patogenem. 

U hmyzu mycelium prorůstá tělem napadaného jedince.  

Dotaz (5): Liší se společenstvo mikroskopických hub napadených a nenapadených jedinců, 

tj. existují doprovodné druhy mikroskopických hub pro tuto nákazu?  

Dotaz (6): Jak vysvětlíte takto silnou nákazu v populaci pancířníků, pozorovala jste 

„zvýšenou“ mortalitu? 

 

Literatura 

Literatura je jednotně citovaná.   

 

Souhrn  

Na základě abstraktu je možné si představit obsah práce, odpovídá kriteriím pro abstrakt 

vědecké publikace.  
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