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Cíle práce 

Diplomová práce je zaměřena na prozkoumání vztahů mezi chemickými vlastnostmi, 

aktinobakteriálními společenstvy zemědělských půd a výskytem obecné strupovitosti, která 

je způsobena zástupci rodu Streptomyces. Cílem monitorovací studie na třiceti třech 

lokalitách pokrývajících hlavní pěstitelské oblasti ČR bylo najít závislosti, na jejichž základě 

lze predikovat výskyt obecné strupovitosti. Další část práce se zabývala srovnáním 

společenstev aktinobakterií a výskytu streptomycet nesoucích gen txtA (gen biosyntetické 

dráhy fytotoxinu thaxtominu A) v půdách s vyšším a nižším výskytem strupovitosti. 

pro zjištění struktury aktinobakteriálních společenstev byla využita metoda analýzy 

polymorfismu délky terminálního restrikčního fragmentu (T-RFLP). V případě půd s 

odlišným výskytem obecné strupovitosti byla kvantifikace aktinobakterií a streptomycet 

nesoucích gen txtA provedena metodou PCR v reálném čase. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran): 79 včetně příloh 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito?  

Práce zahrnuje metody od sběru půdních vzorků, jejich přípravy, isolace eDNA, amplifikace 

16S rDNA genů PCR, včetně navrhování specifických primerů a optimalizace podmínek RT 

PCR ke kvantifikaci genu txtA. Dále byla používaná metoda T-RFLP a její statistické 

vyhodnocení pro stanovení společenstva aktinomycet. 

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 

V této části práce autor zcela nedbal pokynů pro sepisování diplomové práce na naší katedře 

Metody jsou popsány velmi stručně, a ani, pokud by byly takto popsány do případné 

publikace, nebyly by ve všech případech v dostatečné podobě, např. tabulka seznamu lokalit 

(příloha 1) neobsahuje informaci o způsobu obdělávání půdy i přestože je tato vlastnost 



zahrnut v analýzách, Není oddělena část materiál a metody, např. chybí seznam použitých 

primerů, jejich sekvence je pouze v textu u příslušné metody, není přehled použitých kitů, 

roztoků, kmenů ke klonování, příprava lysátů buněk atd. Popis isolace DNA z půdy je 

popsán více méně pouze odkazy na původní literaturu. Navíc kapitola navržení primerů 

(5.5.4.) by měla být uvedena spíše ve výsledcích. Není dostatečně popsán princip a 

vyhodnocení dat metody T-RFLP, na které stojí výsledky téměř celé práce a není to metoda 

obvyklá. 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 

Nedostatek dokumentace je spojen již s nedostatečným popisem metod v příslušné kapitole, 

v několika případech je zaměněna informace metody a výsledky. (Navržení primerů pro RT 

PCR genu txtA). Hlavní nedostatek je příliš strohá prezentace dat s přeskočením 

dokumentace dílčích kroků ve vyhodnocení dat z analýzy bohatosti aktinobakteriálních 

společenstev metodou T-RFLP, např. nevysvětlení získání a definování hodnot OTU. Dále 

nevypovídající informace viz tabulka 1 kdy popis tabulky neodpovídá jejímu obsahu. Nebo 

chybný popis tabulky, viz legenda obrázku 4. Pravděpodobně chyby vzniklé nedostatečnou 

kontrolou textu.  

 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

     

 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

Diskuze je poměrně dlouhá, autor v ní diskutuje výsledky s literaturou. 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO  i  NE,  

závěr obsahuje 6 dílčích výsledků, z nichž 1-3 a 6 jsou výstižné, 4 je nesmyslný, díky špatné 

formulaci věty a 5 je též špatně formulován. 

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

Formální úroveň práce má mnoho nedostatků jak po jazykové stránce, obrazové 

dokumentace, textu i jazykové úrovně. 

Obrazová dokumentace je v několika případech příliš malá a tudíž nepřehledná (viz obr. 3 a 

4, legenda v obr.5 ve výsledcích a všechny obrázky v literárním přehledu, kde jsou téměř 

nečitelné), obrázky jsou číslovány v každé kapitole od čísla 1, což může v textu působit 

problémy a záměny obrázků. 

V textu je mnoho překlepů, které v několika případech mají i vliv na obsahovou stránku textu 

a bude nutné je opravit ve formě errat (viz připomínky). 

U části textu je jasné, že nebyly řádně kontrolovány:  

Kapitola 2.6 na str. 23 končí uprostřed stránky a uprostřed textu. Číslování kapitoly 3, 

neopravená citace na str 19 pod obrázkem č.1 Literárního úvodu. 

Jazyková úroveň je nevyrovnaná, v částech textu je dobrá, (abstrakt, úvod, literární přehled) 

ale též jsou části, které jsou plné špatné skladby vět, anglismů, též i nepřesného vyjadřování 

(kapitola výsledky).  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 



Předložená práce je rozsáhlá (75 stran) s velkým počtem dat, prezentovaných jednak přímo 

v kapitole výsledky jednak ve formě dvou příloh. Obsahuje všechny předepsané kapitoly, 

forma kapitoly materiál metody není v souhlase s doporučenou formou, ale obsahuje všechny 

použité metody. 

Cíle práce splněny byly, práce obsahuje rozsáhlou experimentální činnost autora, i když není 

vždy jasně vymezeno, co dělal autor sám a které kroky v analýzách jsou v laboratoři součástí 

servisu a v jaké formě mu byly poskytnuty vzorky půdy. (sám se účastnil sběru, byly mu 

poskytnuty, sám isoloval eDNA, či mu již byla poskytnuta). 

Autor bezesporu projevil schopnost laboratorní práce, vyhodnocení výsledků, sepsat práci do 

textu, i když tuto část s mnoha formálními chybami v prezentaci výsledků a s jistou 

jazykovou nevyvážeností u jednotlivých kapitol výsledků.  

I přes větší množství připomínek a výhrad doporučuji práci k obhajobě. 
 

 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínky: 

1. obr. č.2 má ilustrovat popis ostrovů patogenity v textu, obrázek je ale malý a popisky 

v něm jsou téměř nečitelné, takže zcela nesplňuje svůj úkol. 

2. Na str 22 v diskusi o podobnosti modulu I patogenního ostrova je tento v S.scabei 

opravdu velký 104 kbp a jak je správná velikost v ostatních druzích, odpovídají 

hodnoty těm uvedených na obrázku č.2? 

3. Název a úvod kapitol 5.5.1. z metod a 6.4.1 z kapitoly výsledky je téměř totožný, 

proč? Obsah kapitoly 5.5.1. by měl být obsažen v kapitole výsledky. 

4. Není jednotné používání zkratky pro RT PCR, na str. 43 je v textu real time PCR, 

dále je použito v lab slangu: v nadpise: Transfer a validace na real time přístroji, 

v textu: byl následně vyzkoušen real time přístroji, z obrázku je patrné, že real time 

PCR S. europaeiscabiei nevykazoval… 

5. Str. 24 co je in vitro růst? 

6. Str 39 –proč v tabulce č.2 nejsou proti sobě porovnávány navzájem všechny lokality, 

(chybí např. Mostiště x Slavkov) 

7. Str.41 tabulky 3 a 4 . Jak si vysvětlujete velký rozdíl (jednoho řádu) mezi hodnotami 

p v uvedených lokalitách, přesto uvádíte, že jde o srovnatelné s hodnotami uvedených 

na předchozí stránce? Zde je též příklad nevhodné prezentace dat. Jeden soubor dat 

pro odlišné odrůdy je uveden v textu, druhý ve formě tabulek. Preferovala bych 

tabulky.  

 

Připomínky potřebné opravit ve formě errat. 

8. V seznamu zkratek chybí vysvětlení zkratky cmolc/kg,  

9. doplnit vysvětlení zkratky bacA, názvy genů se píší kurzívou, platí i pro nec1, 

10. názvy klastrů genů se píší bez oddělujících čárek - txtA, B, C, D,E, H, R 

11. Opravit zkratku: 16S rDNA – označení ribozomální deoxyribonukleové kyselina se 

sidementačním koeficientem 16 

12. Přidat vysvětlení zkratky OTU 

13. Proč je kapitola „Půdní vlastnosti ovlivňující výskyt strupovitosti“  na str.24 označena 

číslem 3 – nepatří snad do přehledu literatury – svým obsahem ano.  

14. Nepřesnosti a překlepy, které pozměňují význam obsahu 

 

 

Otázky: 

15. V práci se zabýváte vztahem druhů streptomycet, a jejich virulentnosti s ohledem 



k vývoji strupovitosti brambor. V jakém vztahu je tento typ virulentnosti a druhu 

streptomycet nebo záleží jen na přítomnosti patogenního ostrova s geny pro syntézu 

thaxtominu? Byl nalezen tento patogenní ostrov i v genomech jiných aktinomycet než 

v streptomycetách. 

16. Jak se určují druhy streptomycet?  

17. Proč byla vybrána metoda T-RFLP na stanovení společenstva aktinomycet a ne jiné 

metagenomické metody? 

18. Uvažujete o jiném genu buď z klastru pro syntézu thaxtominu nebo ostrova 

patogenity pro detekci virulentnosti společenstva? 

19. Byla provedena klonovací analýza specifity i pro primery Vámi navržené a to TxtA1, 

TxtA2 a TxtA3 ? 

 

 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


