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Autor: Tomáš Zelenka 
 

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…) 
Podat úvod do analýzy environmentálních vzorků pomocí metod NGS, s důrazem na 
metodu 454 sekvenování. Práce má shrnovat studované markery a metody získání a 
zpracovaní sekvencí. Dále se má zaměřit na kritické hodnocení prací, které tento 
přístup použili při studiu ekologie a diverzity hub. Dalším cílem je zaměřit se na 
univerzálně používaný marker, rDNA, zhodnotit jeho výhody a nevýhody při studiu 
environmentálních vzorků a dopad intragenomové variability na odhady diverzity. 

Struktura (členění) práce: 
Práce je rozdělena do osmi částí. Úvod je následován popisem metodiky Sangerova 
sekvenování, 454 sekvenování, porovnáním obou metod a zpracování dat z 454 
sekvenování. V třetí části je podáván přehled vlastností rDNA, její vnitrodruhová a 
vnitrojedincová variability a problematiky odhalení pseudogenů. Další částí je kritický 
rozbor mykologických prací, které metodu 454 využívají. Metodika a výsledky těchto 
studií jsou přehledně shrnuty formou tabulek. Práce končí výhledem na DP. 
 

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 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je po formální stránce vynikající. Přehlednost zvyšuje řada grafů, obrázků a 
tabulek. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Student přistupoval k řešení velmi zodpovědně a s velkým předstihem. Tomáš se 
naučil dobře pracovat se zdroji informací a kriticky rozebírat vědecké texty. Podobné 
téma je na katedře řešeno poprvé a díky své aktuálnosti (první mykologická 454 
studie je z roku 2009) jde o průkopnický počin, který jistě pomůže dalším studentům, 
ale i naší širší mykologické a mikrobiologické obci. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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 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. 


