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Předložená diplomová práce je psána v anglickém jazyce a skládá se ze 3 částí (není totožné 
s kapitolami). V první, úvodní části jsou kromě abstraktu a klíčových slov vytyčeny cíle, jichž 
si diplomant přál dosáhnout, úvod a kvalitně zpracovaný základní přehled literatury. Druhá 
část zahrnuje 3 ucelené standardní vědecké práce, z nichž jedna již vyšla v časopise 
Mycorrhiza, druhá je zřejmě v oponentním řízení v časopise FEMS Microbiology Ecology a 
třetí je ve stádiu submitovaného rukopisu. Diplomant je ve všech případech prvním autorem, 
což indikuje, že jeho autorský přínos je zásadní. V poslední části práce nacházíme pokus o 
obecnější vyhodnocení výsledků a závěry práce, v němž je odlišen blok Výsledky a  Diskuse 
a blok Závěry.  

Členění této diplomové práce se od klasického členění diplomových prací odlišuje tím, 
že nemá výslovně vyčleněnou kapitolu Materiál a Metody. Každá z publikací, které jsou 
součástí  práce, však tuto kapitolu obsahuje. Toto uspořádání považuji za vhodné a vyhovující 
charakteru diplomové práce. Titulní strana práce obsahuje název práce, jméno diplomanta a 
název katedry. Na další úvodní straně jsou uvedena jména školitele a konzultantky, následuje 
výčet zdrojů finanční podpory výzkumu. 

Stránky práce jsou průběžně číslovány. Jsou v ní použity správné jednotky veličin, které 
jsou v souladu se soustavou SI. Použité zkratky jsou uvedeny ve stručném seznamu na 
začátku práce. Pokud jsem měl možnost posoudit jazyk práce (nejsa rodilý anglický mluvčí), 
zdá se mi, že neobsahuje hrubé chyby a podařilo se mi nalézt jen několik drobných 
nedostatků. 

Jednotícím prvkem práce je zaměření na houby asociované s kořeny rostlin, ať už jde o 
houby mykorhizní (které jsou hlavním námětem první publikace) nebo o houby s kořenem 
tzv. asociované/endofytní. V práci lze však nalézt i výrazné prvky tématické heterogenity 
(mykorhizní houby u borovice versus houby asociované s kořeny vodních rostlin versus totéž 
u orchidejí), která má zřejmě praktické důvody a je pravděpodobně vyvolána specifickými 
potřebami projektů, na nichž diplomant pracoval. 

Vzhledem k tomu, že první práce pojednávající o mykorhizních houbách borovice 
vejmutovky a borovice lesní je již publikována ve významném vědeckém časopise a musela 
tudíž projít náročným a nanejvýš kvalifikovaným oponentním řízením, není těžištěm mého 
posudku. Výsledky jsou správně zpracovány a vyhodnoceny a z nich vyvozované závěry jsou 
tak dobře podloženy. K této práci mám pouze 2 kritické poznámky. První se týká popisu 
statistického zpracování dat - v práci je uvedeno (str. 23), že relativní příspěvky složek 
rostlinného pokryvu na složení společenstva ektomykorhizních hub byly vyhodnoceny 
programem ADONIS. Jsem přesvědčen, že vůbec není důležité, jaký program byl použit, 
nýbrž jaká byla použita statistická metoda.  Uvítal bych, kdyby diplomant tuto metodu ústně 
popsal. Dále by bylo vhodné vysvětlit, proč byla použita právě tato metoda a ne jiná. Druhá 
poznámka se týká fylogenetického stromu (Fig. 1, str. 39), v němž je umístěna úsečka 
kalibrující fylogenetickou vzdálenost mezi uzly stromu. I když existuje jistý úzus v použití a 
výkladu této úsečky, domnívám se, že bude vhodné její  význam vysvětlit   alespoň pro 
potřeby obhajoby diplomové práce. Totéž platí i pro další fylogenetické stromy prezentované 
v diplomové práci. 

Druhá práce, která se nachází zřejmě v pokročilém stádiu recenzního řízení, se zabývá 
houbami asociovanými s kořeny vodních rostlin a je do značné míry pionýrská. Jejím 
výsledkem je inventarizační seznam houbových taxonů zjištěných v kořenech vybraných 
druhů rostlin ze 4 oligotrofních jezer v Norsku. Důležitou otázkou je strategie volby daných 
lokalit. Není jasné, proč byly zvoleny právě tyto lokality a ne např. daleko typičtější lokality 



na území našeho státu osídlené běžnými druhy rostlin. Z těchto prostředí jsou literární 
informace také velmi nedostatečné. Zde bych uvítal vysvětlující komentář diplomanta.  

Na straně 55 je uvedeno, že příliš nesouhlasí složení společenstev hub asociovaných 
s kořeny, která byla získána z různých jezer a z různých rostlin, což by mohlo být 
interpretováno jako vysoká specificita vztahu hostitel-symbiont/asociát-prostředí. Zároveň je 
na straně 59 uvedeno, že rozpoznané operační taxonomické jednotky hub jsou velmi blízce 
příbuzné s již známými houbami zjištěnými v suchozemských půdách, což je zajímavá 
kombinace faktů. Bylo by na základě těchto faktů možné konstatovat, že vodní prostředí má 
tendenci zvyšovat specifitu vztahů symbiotických/endofytních hub ve srovnání se 
suchozemským prostředím? Je takové srovnání možné? (Též Diskuse str. 60). 

 Jednou z operačních taxonomických jednotek je cosi, co se velmi podobá lanýži Tuber 
dryophilum. Přitom lanýže jsou považovány za organismy, jejichž životní strategie je 
přizpůsobena  poměrně suchému prostředí, a to v teplejších oblastech. Je možné, že i další 
zjištěné operační taxonomické jednotky mají podobnou charakteristiku (Aspergillus 
versicolor). Zajímalo by mne, zda diplomant s tímto názorem souhlasí a zda případně má 
nějaké vysvětlení pro výskyt takovýchto taxonů ve studovaném materiálu. Dále by mne 
zajímalo, jak významná je možnost případné kontaminace vzorků při jejich zpracování 
v laboratoři. 

Z prezentovaných dat i z vyjádření na straně 54 vyplývá, že zjištěné houbové organismy 
náležejí mezi askomycety (příp. jejich anamorfy), basidiomycety, Glomeromycota i 
Chytridiomycota. Nacházejí se tu rody asociované s kořeny suchozemských rostlin 
(Leptodontidium orchidicola, Cryptosporiopsis rhizophila). Naskýtá se otázka po původu 
těchto organismů - vyskytují se tyto druhy na suchozemských  lokalitách v okolí 
studovaných jezer odkud  by mohly být splachem přeneseny do vody? Existují o tom nějaká 
data? Zde jde totiž zároveň o otázku, zda mykoflóra vodních rostlin je zcela unikátní a 
nezávislá, podléhající vlastním zákonitostem, nebo zda je odvozena z mykoflóry půd, z nichž 
je daný vodní rezervoár napájen a je tedy vlastně nahodilá. 

Možná není bez zajímavosti ani fakt, že byla často molekulárně detegovaná operační 
taxonomická jednotka Ceratobasidium sp. s nepochybným vztahem k rodu Ceratobasidium. 
Chci diplomanta upozornit, že v tomto rodu existuje druh Ceratobasidium oryzae-sativae 
(=Rhizoctonia oryzae), který je patogenem v zavodněných rýžových polích, tedy vlastně také 
ve vodním prostředí. Možná by bylo výhodné využít této skutečnosti jako analogie při studiu 
ekologie významu často se vyskytujícího rodu i v jezerních ekosystémech.  

Z diskuse i z Fig. 3 na str. 76-77 jasně vyplývá nesoulad mezi frekvencí záchytu 
jednotlivých izolátů/operačních taxonomických jednotek metodou kultivační a metodou na 
kultivaci nezávislou. Opakuje se zde opět notorický metodický problém kvantitativního 
hodnocení  mikrobiálních společenstev. Jak se diplomant vyrovnává s touto otázkou? Jaký 
význam přikládá každé z použitých metod? Jaké důsledky z této skutečnosti vyvodí pro 
budoucí práci? 

Třetí práce se zabývá společenstvem hub asociovaných s kořeny orchideje Pseudorchis 
albida. Vzhledem k tomu, že práce dosud neprošla recenzím řízením, věnuji se jí ve svém 
posudku nejdetailněji. Opět se setkáváme s málo propracovaným zdůvodněním volby tématu, 
v tomto případě rostlinného druhu. Základní studie mykoflóry kořenů orchidejí na vzácném 
druhu ohroženém vyhynutím se mi zdá nešikovná. Nebo se diplomant spolu s kolektivem 
spoluautorů chystají využít získaných poznatků při množení nebo ochraně tohoto druhu, jak 
možná naznačuje zmínka o pozitivním vlivu endofytních hub na růst orchidejí na straně 88?   

Úvod práce je detailní a zahrnuje jak obecnou charakteristiku mykorhizní symbiózy u 
orchidejí, tak i aspekty týkající se endofytních hub. I když literaturu k tomuto tématu detailně 
neznám, zdá se mi úvod výstižný a volba i množství citovaných pramenů adekvátní.    



Metodika práce je komplexní a zahrnuje v podstatě 3 přístupy: molekulárně genetickou 
detekci, detekci kultivační z intracelulárních hyfových smotků (pelotonů) a detekci kultivační 
z kořenových segmentů. Ke kultivační části práce mám několik poznámek, které se týkají 
možné selektivity jednotlivých metod. Pro zamezení růstu bakterií bylo použito antibiotikum 
Novobiocin jako složka kultivačního média. Bohužel i antibakteriální antibiotika nebývají 
zcela neškodná vůči eukaryotním organismům a mohou silně omezit růst hub. Proto bych 
doporučoval použít expozici antibiotiku po omezenou dobu např. několika hodin jako součást 
povrchové dekontaminace kořenů. Podle mých zkušeností tímto způsobem jen mírně vzroste 
frekvence bakteriálních kontaminací kořenových segmentů, podstatně se však zlepší růst řady 
izolovaných  hub. Byla metoda užití Novobiocinu převzata z literatury nebo byla vyvinuta - 
pokud byla vyvinuta, jakým způsobem? 

Velmi zajímavá je otázka izolací hub z pelotonů. K jejich získání byla použita metoda 
mechanické dezintegrace kořenové kůry preparační jehlou, oddělení takto uvolněných 
pelotonů, jejich promytí a kultivace na médiu opět za kultivace médiu s Novobiocinem (!). 
Kromě problému s antibiotikem zde vidím ještě další problém: řada hub je extrémně citlivá 
k mechanickému stresu (tlak, ohýbání hyf). Lze očekávat, že takový stres nastává při 
preparaci pelotonu. Je diplomantovi známa macerační metoda (Pearson a Read 1973), při níž 
jsou kousky kořenových pletiv (erikoidních rostlin) ponechány ve vodě tak dlouho, až se 
maceračním procesem od sebe vzájemně oddělí buňky obsahující pelotony, které jsou ve 
formě suspenze naneseny na pevné živné médium? Pokud by byla aplikována i v tomto 
případě, mechanický stres by se tak mohl podstatně snížit. Pokud by macerace nebyla 
efektivní, bylo by možné se pokusit oslabit mechanickou strukturu kořenového pletiva 
enzymatickou digescí. 

Výsledky detekce jednotlivých operačních taxonomických jednotek jsou zpracovány 
přehledně, ve formě tabulky 1 na straně 108 a dalších a ve formě několika obrázků. Je 
evidentní, že z hlediska úspěšnosti záchytu jednotlivých taxonů je nejméně efektivní izolace 
z pelotonů (viz moje předchozí poznámka).  

Domnívám se, že pro účely publikace bude v této souvislosti vhodné diskutovat výše 
zmíněné problémy s mechanickým stresem a použitím antibiotika jako složky kultivačního 
média, protože malá diverzita hub získaných izolací z pelotonů by mohla být takto vysvětlena. 
Může se to týkat i malé diverzity taxonů zachycených kultivačními metodami ve srovnání 
s metodami na kultivaci nezávislými, která je zmíněna v posledním odstavci na straně 96. 
Domnívám se, že alternativní metody získání pelotonů by měly být prověřeny. Zajímalo by 
mne, zda diplomant o takové práci do budoucna uvažuje.  Diskuse  v současné formě jde do 
hloubky a detailně se zabývá hlavními zachycenými taxony, jejich případným významem, 
časovými změnami výskytu asociovaných i mykorhizních hub. Byl bych však rezervovaný 
v posuzování specificity P. albida ve výběru mykorhizních symbiotických hub pouze na 
základě relativně omezené analýzy terénních dat.   

Tato práce evokuje, podobně jako práce předchozí a možná ještě v naléhavější podobě, 
problém kvantifikace složek mykoflóry kořenů a otázku volby vhodných metod k tomuto 
účelu.   

Celkově považuji hodnocenou diplomovou práci za nadprůměrnou a velmi kvalitní po 
odborné i formální stránce a přál bych si, aby výše uvedené kritické připomínky byly chápány 
jako snaha o připomenutí některých sporných aspektů, které s sebou každá vědecká práce 
nutně přináší. Na závěr chci zopakovat, že součástí práce jsou 3 standardní vědecké 
publikace, což určitě není v případě diplomové práce obvyklé.  

Diplomovou práci proto doporučuji hodnotit klasifikačním stupněm  „výborně“. 
 

Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.      V Praze, dne 4. 9. 2011
  


