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Kristýna Černá: Vliv pancířníků na složení společenstva hub v opadu borovice lesní  

Předložená diplomová práce prezentuje výsledky studie, která měla za cíl rozšířit naše znalosti o 
disperzi hub pancířníky v borovém opadu. Práce má 61 stran a 6 příloh s primárními daty 
(četnosti hub v opadu a četnosti hub izolovaných z povrchu/trusu pancířníků). 

Autorka si ve své práci stanovila dva cíle zaměřené na změny ve společenstvu hub v opadu 
v přítomnosti pancířníků a na houby skutečně přítomné na povrchu a v trusu pancířníků. Pro 
jejich splnění založila dlouhodobý kultivační pokus a následně dvě série izolací.  

V literárním přehledu jsou přehledně shrnuty hlavní studie zabývající se dekompozicí opadu, 
sukcesí hub a jsou zde charakterizování pancířníci, jejich potravní strategie a především známé 
interakce pancířníků s houbami.  Použitá metodika je popsána výstižně, jen jsem zde bohužel 
nenašel, jak dlouho probíhala kultivace různých typů jehlic v systémech s/bez pancířníků. 
Výsledky zaměřené na druhy hub získané z jednotlivých fází experimentů a izolací jsou podány 
přehledně a jsou interpretovány na základě statistických analýz mnohorozměrnými metodami 
(DCA a CCA) a analýzou rozptylu (One-way ANOVA). V kapitole nejsou uvedeny výsledky 
kontrolních oplachů zmiňovaných v metodice.  

Nutno poznamenat, že práci sám o sobě znesnadnil její mezioborový záběr na houby a pancířníky 
a poměrně složitá metodika využívající experimentální systémy. Nepodařilo se získat dostatečný 
počet jedinců od původně plánovaných druhů pancířníků, použité druhy nepatřily do původně 
zamýšlených mykofágních skupin, i přes maximální opatrnost autorky byly kontaminovány 
kontrolní varianty se sterilními jehlicemi a testované metodika oplachu ve finále nebyla účinná 
dle očekávání. Autorka tak musela čelit neočekávaným komplikacím, které poznamenaly 
zakládání pokusu a ztížily i vyhodnocení dat. I přesto se domnívám, že diskuze nevyužila 
potenciál získaných dat a považuji hlavně finální syntézu dat z obou částí DP za příliš stručnou. 

Autorka svou prací navázala na grantový projekt GAAV KJB601110718 řešený na katedře, 
v rámci něhož dva roky působila v řešitelském kolektivu. Je spoluautorkou jedné publikace 
v zahraničním impaktovaném časopise, sama prezentovala své výsledky na dvou tuzemských 
workshopech. Bohužel, jako školitel jsem byl svědkem postupně klesající motivace autorky 
k řešení práce, které se projevilo m.j. nevyužitím potenciálu molekulárních metod při určování 
izolovaných hub, i k finálnímu sepsání, které nakonec probíhalo ve výrazném časovém stresu a 
na práci se významně podepsalo. Text obsahuje překlepy, opakovaná slova (na str. 39 „… ale 
jeho povrch je hladký povrch.“) a myšlenky (dvě téměř identické věty na str. 38), nepřesné 
formulací (např. první bod závěru, ve kterém jsou vyjmenovány pouze druhy získané oplachem a 
který je navíc použit již na str. 45) a přehnaně stručné formulace (ostatní body závěru), 
v tabulkách, grafech a textu se mísí různé označení (kolonizované/z opadu/T) pro jeden typ 
jehlic.  

Práci každopádně doporučuji k obhajobě a vzhledem k uvedeným nedostatkům hodnotím 
stupněm výborně až velmi dobře, finální rozhodnutí nechávám až na průběhu obhajoby. 
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