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Společenstva aktinobakterií v zemědělské půdě na lokalitách s výskytem obecné 
strupovitosti brambor 

 
Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
 
Cílem práce bylo zjistit vztahy mezi aktinobakteriálními společenstvy, vybranými půdními 
vlastnostmi a výskytem obecné strupovitosti na souboru půd, který zahrnoval různorodé 
půdní typy a hlavní pěstitelské oblasti brambor v ČR. Dílčí cíle byly následující: (i) zjistit, 
zda existují vlastnosti půdy a tuberosféry korelující s výskytem obecné strupovitosti 
brambor, (ii) popsat faktory ovlivňující složení aktinobakteriálního společenstva, (iii) pokusit 
se navrhnout primery pro kvantifikaci streptomycet nesoucích gen txtA, a (iv) popsat 
(kvantifikací aktinobakterií a na jejich pozadí i genu txtA) společenstvo osidlující tuberosféru 
brambor na vybraných stanovištích lišících se výskytem obecné strupovitosti. 
Ze zaměření práce vyplývalo i téma literárního přehledu, aktinobakterie, jejich role v půdě, 
původci obecné strupovitosti brambor a faktory prostředí ovlivňující rozvoj tohoto 
onemocnění. 
 
Přístup studenta k práci s literaturou:  
 
Ondřej Daniel velmi dobře pracoval s literaturou, dokázal si relevantní zdroje samostatně 
vyhledávat a rychle si vytvořil potřebný přehled. Informace získané z literatury vhodně 
využíval jak přímo při laboratorní práci, tak i při analýze výsledků.  
 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
 
Práce vyžadovala zvládnutí řady molekulárně biologických metod, včetně zavedení metody 
kvantifikace původce obecné strupovitosti na základě stanovení počtu kopií genu txtA, která 
nebyla předtím v laboratoři používána. Zadané úkoly kladly i nároky na organizaci práce 
vzhledem k počtu analyzovaných vzorků. Ondřej Daniel si potřebné metody rychle osvojil, 
pracoval samostatně, systematicky a s velkým zaujetím. Získaná data dokázal samostatně 
analyzovat, postupy v laboratoři používané přitom rozvíjel s využitím nově publikovaných 
prací. Velmi dobře se zapojoval do práce laboratoře a byl platnou posilou týmu. 
 
Přístup studenta při sepisování práce: 
 
V přístupu k sepisování spočíval problém, který vedl k odkladům odevzdání diplomové 
práce. Nicméně současná podoba práce, byť vzniklá později, než bylo nezbytné, je plodem 
Ondřejova rozhodnutí práci dokončit a jeho samostatného úsilí. 
 



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Vytčených cílů práce bylo dosaženo. Ondřej Daniel nepochybně prokázal schopnost 
samostatné práce a kritického hodnocení jejích výsledků na základě literárních pramenů. Už 
během studia byl spoluautorem několika sdělení na mezinárodních konferencích a výsledky 
jeho práce budou rovněž součástí dvou připravovaných publikací.  
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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