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Název práce: 
 Studium environmentálních vzorků pomocí pyrosekvenování a vliv intragenomové 
variability ITS rDNA oblasti na odhady diverzity hub 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce Tomáše Zelenky podává aktuální informace o současném přístupu ke studiu 
houbových komunit v environmentálních vzorcích. Tato práce se zabývá použitím 
moderních NGS (next generation sequencing) metod (především 454 
pyrosekvenace) používaných pro studium houbových komunit v posledních přibližně 
4 letech. Autor zde porovnává tyto metody s klasickým sangerovým sekvenováním a 
upozorňuje na nedostatky jak samotných metod, tak zkreslení výsledků způsobené 
špatným zpracováním a vyhodnocením dat. Dále tato práce rozebírá problematiku 
intragenenomové variability a její zásadní vliv na získané výsledky. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna do osmi částí. Úvodní část stručně nastiňuje danou problematiku. 
V dálší části jsou popsány obecné charakteristiky metod používaných k sekvenování 
nukleových kyselin, tj. porovnání klasického Sangerova sekvenování s 454 
pyrosekvenací a postupy při zpracování získaných dat ze 454 pyrosekvenace. V třetí 
části je diskutována oblast sloužící jako cíl pro sekvenační analýzy, její uspořádání 
v genomu, intradruhová i intragenová variabilita a mechanismy jejího ovlivnění, tuto 
kapitolu doplňujě část týkající se problematiky pseudogenů. V páté kapitole jsou 
diskutovány výsledky popsané ve vědeckých studiích využívajících 454 
pyrosekvenování, autor zde upozorňuje na metodické chyby kterých se někteří autoři 
dopouštějí a které mohou výrazně ovlivnit získané výsledky. V závěru autor shrnuje 
popsané fenomény a práci uzavírá odkazem na detailní tabulku sekvenačních studií 
kde upozorňuje na výše zmíněné problémy. Součástí závěru je také nástin obsahu 
diplomové práce která by měla na tuto práci navázat rozsáhlou experimentální 
analýzou. Následuje seznam použité literatury a přílohy s podrobnými informacemi 
týkajícími se zmíněných sekvenačních studií.     
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Použité literární zdroje jsou dostatečné a v práci jsou citovány správně. Údaje 
z literárních zdrojů jsou relevantní. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
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adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je po formální stránce velmi uspokojivá, občas se vyskytnou drobné formální 
nesoudružnosti. Text je vhodně doplněn tabulkami, obrázky a grafy. Pro větší 
přehlednost by mohl autor doplnit číslo strany, pokud se tabulka, obrázek, či graf 
nenalézá na stejné straně jako odkaz. Jazyková úroveň odpovídá typu zadané práce. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splňuje určené cíle a podává velmi aktuální informace o dané problematice. 
Svým obsahem pokrývá prakticky všechny dosavadní studie týkající analýzy 
houbových komunit pomocí 454 pyrosekvenace. Vzhledem k rostoucímu rozšíření 
NGS metod je určitě velmi přínosná pro mnohé další kteří se chystají danou 
problematikou zabývat.  
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 
Seznam použitých zkratek - některé překlady nevystihují přesný význam anglického 
pojmenování - SMRT „Single Molecule Real Time sequencing“ přeloženo jako 
„Sekvenování jedné molekuly v ten daný moment“, lépe „sekvenování jedné molekuly 
v reálném čase“. CBC „Compensatory Base Change“ přeloženo „Změny nenarušující 
stonek“, lépe kompezační záměny bazí.  
 
 
 
Otázky: 
V kapitole „2.4.1. Purifikace sekvencí“ autor zmiňuje tzv. denoising, jaký je princip 
této metody (např. v případě zmíněného algoritmu PyroNoise) a co by autor označil 
jako podstatnější vzhledem ke snaze o dosažení reálné diverzity – odstranění „šumu“ 
denoisingem, nebo odstranění chimérických sekvencí? 
 
Jakou metodou by autor určil počet kopií rRNA genů na genom z genomové DNA 
získané z čisté kultury zkoumané houby? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 5. 6. 2013, a dále podepsaný v 1 výtisku mi 
předejte osobně při obhajobě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Elektronický posudek mi e-mailem nezasílejte. 


