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Předložená diplomová práce má 62 stran včetně  14 obrázků, 9 grafů a 14 

tabulek v textu a 5 stran s přehledem citované literatury. Cílem diplomové práce 

bylo studium endofytické mykobioty zdravých rostlin a mykobioty asociované 

se skvrnitostmi listů a stonků a ověření zda houby izolované ze skvrnitostí 

mohou být původci těchto skvrn a jestli mohou být skvrnitosti způsobeny již 

dříve izolovanou houbou Phomopsis sp. Autorka odebrala obrovské množství 

vzorků z nadzemních částí rostlin se skvrnitostmi a z nadzemních částí a 

kořenového systému zdravých rostlin šťovíku z několika lokalit v České 

republice, ze kterých prováděla izolace endofytických hub a jejich identifikaci. 

Následně izolované druhy využila v laboratorních testech pro ověření případné 

způsobilosti vyvolávat skvrnitost šťovíku. Časově náročná byla nejen izolace a 

determinace endofytů z odebraných vzorků, ale i příprava a uskutečnění 

laboratorních testů případné patogenity izolovaných hub a infekčního pokusu s 

dříve izolovaným Phomopsis sp. Autorka prokázala dobré znalosti v dané 

oblasti, metodické přístupy jsou adekvátní stanoveným cílům, využila klasickou 

determinaci na základě morfologie i molekulární analýzy, výsledky jsou jasně 

formulované a v diskusi autorka prokázala schopnost porovnání svých výsledků 

s literárními údaji. Přehledné tabulky a grafy dobře doplňují výsledky 

prezentované v textu. 

 

K práci mám tyto připomínky a dotazy: 

 

1. Autorka si neodpustila komentáře a prezentování vlastních názorů 

v průběhu celé práce – trochu na škodu, protože by se tyto „postřehy“ 

velice dobře uplatnily v diskusi. Takto se objevily komentáře v literárním 

přehledu, metodice a ve výsledcích, ale v diskusi už nebyly zopakovány. 

(např. na str. 10 – „Hypericin je fotosenzitivizující látka, což by dle mého 

názoru mohlo způsobovat problémy při větším zkrmování zvířaty.“, str. 28 – 

„Na tomto místě je třeba podotknout, že Hutla et al. (2005) pokusným 



porovnáním produkce emisí CO a NOx jasně ukázali…“). Poslední odstavec 

v podkapitole 4.2. by se také spíše hodil do Diskuse. 

2. V metodice postrádám údaje o použitých živných médiích pro 

determinaci mikromycet.  

3. Autorka uvádí mezi izolovanými druhy Aspergillus versicolor – podle 

jaké práce byl tento druh determinován, byl potvrzen i molekulárně? 

Tento druh, dříve běžně izolovaný a často uváděný v literatuře, je po 

revizi sekce Versicolores poměrně málo nacházený a většina dříve 

uváděných A. versicolor nyní náleží k jiným druhům v této sekci. Může se 

autorka k tomu vyjádřit? 

4. V literárním přehledu autorka uvádí výčet endofytických hub izolovaných 

z kořene (Wearn et al., 2012) - Zygorhynchus je v současné době již 

neplatný rod, všechny druhy tohoto rodu byly převedeny na základě 

molekulárních analýz do rodu Mucor. 

5. Aspergillus fumigatus patří mezi ubikvitní druhy mikromycet, vyskytuje 

se hojně v ovzduší i v půdách a je znám i jako humánní patogen, 

dekompozitor celé řady substrátů, ale zatím nebyly uvedeny informace o 

jeho endofytickém statusu (viz přehled informací např. v Compendium of 

Soil Fungi), přesto se ale webu již objevují práce, ve kterých se tyto 

informace objevují. Může nám autorka uvést, z kterých rostlin je 

endofytický výskyt A. fumigatus, ale třeba i A. versicolor, uváděn? 

6. Na str. 42 autorka uvádí, že „Pouze endofytické byly houby A. fumigatus 

a Penicillium sp.“. V grafu 8 ale je znázorněn modře (endofyt) A. 

fumigatus, Penicillium sp., A. versicolor a Rhizopus arrhizus, 

v následující tabulce 13 jsou u poslední dva druhy uvedeny jako 

mykobiota i ze skvrnitostí s relativní četností výskytu 0,000 – může to 

autorka vysvětlit? 

7. V práci jsem našla různé drobné nesrovnalosti v textu - překlepy, chybící 

interpunkce atd. (přehled dodávám autorce v příloze). Nejzávaznější je 

špatné uvádění zkratek, které vede k nesprávnému čtení textu (např. "25 – 

5mg/l" místo "5 mg/l", "100%" místo "100 %" atd. Další nesrovnalosti viz 

přiložené poznámky. 

8. Na závěr poznámka: Latinské názvy druhů musí být v textu psány 

kurzívou, ale zkratky jako var., f. se naopak kurzívou nepíší.  

 

Přes tyto drobné vady v textu předložená diplomová práce svým rozsahem, 

formou a získanými výsledky, jejich zhodnocením a srovnáním s literárními 

údaji odpovídá nárokům kladeným na diplomové práce.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm 2. 

 

 

České Budějovice 27.8. 2013                       RNDr. Alena Nováková, CSc. 


