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 Diplomová práce Hany Janďourkové se zabývá vnitřní mykobiotou vyskytující se ve 

zdravých rostlinách šťovíku krmného a mykobiotou spojenou s nekrotickými skvrnami na listech a 

stoncích tohoto šťovíku.  

Šťovík krmný je rostlina, která se v České republice využívá pro energetické účely a z nejen 

tohoto důvodu, ale i např. pro jeho využití jako krmivo, se uvažuje o jeho pěstování ve větší míře. 

Dá se proto očekávat, že tuto pěstovanou rostlinu začnou čím dále více poškozovat fytopatogenní 

houby a následně bude docházet ke snížení výnosů. Pro účinnou ochranu každé hospodářsky 

využívané rostliny před fytopatogenními houbami je užitečné znát, které druhy hub se v ní 

vyskytují a mohou se stát patogeny a na naopak, které druhy nepatří mezi běžně se vyskytující 

druhy přirozené vnitřní mykobioty. 

Předložená práce zahrnuje přes 62 stran rukopisu a má standardní členění. Diplomová práce 

navazuje na bakalářskou práci, kterou autorka vypracovala a úspěšně obhájila v roce 2010.  

Cílem této práce bylo zjistit složení vnitřní mykobioty zdravých rostlin, mykobioty 

asociované se skvrnitostmi listů a stonků a porovnat mykobiotu jednotlivých orgánů. Dále pak 

zhodnotit zda druh Phomopsis sp., dříve izolovaný ze skvrn na listech a stoncích šťovíku je 

patogenní vůči svému hostiteli. 

Téma a rozsah předložené práce bylo vybráno školitelem, tak aby odpovídalo nárokům 

diplomové práce na katedře botaniky PřF UK a zároveň odpovídalo na otázky, které jsou řešeny 

v rámci výzkumných projektů ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v.v.i. Odběry proběhly tak 

aby zachytily šťovík a jeho vnitřní mykobiotu v různých vývojových fázích (tj. nejprve v mladých 

rostlinách na přelomu dubna a května, poté vyspělejší rostlinu na přelomu května a června a pak na 

konci června šťovík, dříve než zaschnul). 
Počty zkoumaných vzorků plně odpovídají potřebám publikovaní výsledků ve vědeckém 

recenzovaném časopise minimálně třídy Czech Mycology. Autorka se postupně učila izolovat, 

kultivovat a na základě fyziologických, mikro- a makromorfologických znaků determinovat 

získané kmeny hub. Také využila pro identifikaci využity molekulárně-genetické metody. U nich si 

osvojila základní činnosti související s identifikací založenou na hodnocení sekvenovaných úseků 

DNA. 

Při vypracovávání této práce byla použita metodika, kterou byly již dříve zpracovány 

vzorky pro studium endofytů z jiných druhů rostlin a která se osvědčila při předchozích studiích 

vnitřní mykobioty rostlin, které prováděl školitele a kterou použili zahraniční badatelé. Metodika 

byla autorkou a školitelem částečně modifikována. 

Na práci je vidět rychlé dokončování, což se dle mého mínění nepříznivě odrazilo na 

konečné kvalitě diplomové práce. Domnívám se, že je tak do jisté míry snížen výsledek úsilí, které 

autorka vynaložila při vlastní práci v laboratoři. 

Autorka o své práce informovala nejen na seminářích katedry botaniky, ale formou posteru i 

na 3. Česko-slovenské vědecké mykologické konferenci. 

Závěrem. Autorka vypracovala práci, která je svou kvalitou odpovídá úrovni diplomových 

prací, ale její kvalita je bohužel snížena velmi rychlým dokončováním. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 2. 
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