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Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu 
Práce zahrnuje výsledky získané v rámci několika projektů, které byly nebo jsou v rámci 
týmu řešeny. Konkrétně jde o projekty MŠMT 1P05OC081, GAČR 206/09/P340, GAČR 
P505/10/0786 a GAČR P504/10/0781. Diplomant část své práce vypracoval v rámci 
vlastního projektu GAUK 71409/PrF/B-BIO “Je biologická zdatnost invazivní borovice 
vejmutovky ovlivněna vřesovcovitými rostlinami a jejich symbiotickými houbami? Srovnání s 
autochtonní borovicí lesní“. Prezentované výsledky byly získány jak metodikami na našem 
pracovišti ověřenými a běžně používanými, tak metodikami používanými zřídka nebo vůbec, 
u těch se pak nezřídka diplomant podílel na jejich úspěšném zavedení. Bohatý seznam 
spoluautorů dokazuje, že diplomant v hojné míře spolupracoval s kolegy z různých, i 
zahraničních pracovišť. Výsledky práce byly dosud publikovány v jednom impaktovém 
článku, další článek byl resubmitován, další na odeslání čeká. Diplomant se podílel a podílí i 
na dalších manuskriptech, které budou k recenznímu řízení v brzké době odeslány, např. 
objev nového typu mykorhizní symbiózy, nové fylogenetické linie agarikomycétů, několika 
dosud nepopsaných druhů agregátu Rhizoscyphus ericae apod. 
 
Přístup studenta k zadanému tématu  
Přístup diplomanta snese srovnání s přístupem doktoranda nebo postdoktoranda, čemuž 
odpovídají výsledky. Samostatnost, tvořivost a invence, zodpovědnost, pozoruhodná práce 
s velkým objemem literatury. Především je ale důležité zmínit se o totálním cíleném zájmu 
diplomanta o mykorhizní symbiózy. Kdysi jsem četl životopis jednoho rakouského mladíka, 
který rád chodil do posilovny; když mu ji jednou v neděli zavřeli, rozbil úzký světlík, aby mohl 
dovnitř. Časem se pak stal guvernérem Kalifornie. Petr zahájil svou vědeckou kariéru ne 
nepodobně – důtkou ředitele BÚ AVČR v.v.i. za práci o víkendech, tedy mimo běžnou 
pracovní dobu. Ke cti diplomanta slouží, že nám dosud žádné okno nerozbil. Čas ukáže, 
kam až ho jeho píle dovede. 
 
Postup práce 
Příkladný, mnohosměrný, přitom neustále dobře naplánovaný a promyšlený. Objem práce 
byl velmi ambiciózní, diplomant si ale našel svou cestu, jak ho učinit realistickým. Petr může 
být v tomto smyslu příkladem mnoha služebně podstatně starším kolegům. 
 
Další poznámky k pr ůběhu práce 
Petr se ukázal být dobrým propagátorem mykorhizního výzkumu (dvě ocenění 
z mezinárodních vědeckých konferencí), nesporně má i dobré pedagogické schopnosti 
(konzultant dvou diplomových prací, přičemž u jedné jde prakticky o roli školitele). 
 
Celkové hodnocení 
Práce splňuje požadavky běžně kladené na práci disertační, včetně počtu publikací. 
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