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Zhodnocení diplomové práce 

Diplomová práce autorky je přehledně a kvalitně zpracována. Téma práce je vhodně zvoleno 

a je přínosné nejen z fytopatologického hlediska. Cíle práce jsou přesně zformulovány a 

všechny uvedené cíle se podařilo diplomantce v průběhu řešení práce splnit. Literární rešerše 

poskytuje informace o skupině fytopatogenných hub rodu Neofabraea, kteří způsobují jednu 

z nejvýznamnějších skládkových chorob především plodů jabloní. Vzhledem ke 

komplikované situaci na poli taxonomie, dostupná literatura a informace o původcích kruhové 

hnědé hniloby jsou jak v České republice, tak ve světě omezené, což odpovídá i rozsahu této 

kapitoly. Velmi oceňuji praktickou část práce, která je přehledně popsána v kapitole „Materiál 

a metody“. V podstatě všechny použité metody – izolace a udržování 81 izolátů hub, testy 

agresivity a optimalizace molekulárních metod jsou časově náročné a neobejdou se bez 

precizní práce. Diplomantka získala, také díky dvouleté experimentální práci, velké množství 

výsledků, které jsou přehledně uvedeny v tabulkách a statisticky zpracované zobrazeny 

pomocí grafů. V kapitole „Diskuze“ jsou získané výsledky porovnány s publikovanými 

pracemi zabývajícími se stejnou tématikou a vhodně doplněny i úsudky samotné autorky. 

Závěr pak stručně shrnuje dosažené výsledky. 

 

Otázky k obhajobě 

Jaké skladovací ztráty způsobují původci kruhové hnědé hniloby? 

Produkují houby rodu Neofabraea mykotoxiny? 

Jaký je životní cyklus hub rodu Neofabraea? 

Jaké další původce hnilob plodů jádrovin znáte a jaké příznaky na plodech způsobují? 

Jakým způsobem bylo získáváno mycelium hub z agaru pro izolaci DNA? 

Jak si vysvětlujete poměrně nízké koncentrace DNA (3,5–8,0 ng/ml) a široké rozmezí čistoty 

DNA (1,1-3) získané izolací pomocí kitu UltraClean Microbial DNA Isolation Kit ((MO BIO 

Laboratories, Inc.)? 

V diskuzi práce uvádíte možnost použití metody multiplex PCR pro identifikaci a detekci hub 

rodu Neofabraea. Použila jste při svých experimentech tuto techniku a s jakým výsledkem? 

Jaké znáte další diagnostické metody používané pro identifikaci (detekci) hub? 

Čím si vysvětlujete vysokou agresivitu druhu N. perennans a jeho kmenů v porovnání 

s ostatními testovanými druhy? 

Čím si vysvětlujete nepřítomnost mycelia a acervul na lézích u plodů jabloně infikovaných 

houbou N. alba při testech agresivity? 

Jak si vysvětlujete přítomnost spor o velikosti 9-12 µm pozorovaných při mikroskopickém 

porovnání kmenů C. kienholzii a KP4? 

Vložili jste získané sekvence DNA do nějaké volně přístupné databáze např. NCBI? 



Další připomínky a poznámky k diplomové práci 

V textu jsou uvedeny drobné překlepy (chybí mezery mezi slovy, slovo stadium se píše bez 

diakritiky, u citace Taylor et al. chybí rok zveřejnění publikace, strana s kapitolou „Úvod“ 

není očíslována).  

V některých větách je vhodné uvádět konkrétní podmět. Věty s nevyjádřeným podmětem 

nebo podmětem obecným v některých případech nenavazují na věty předchozí a to je pro 

čtenáře práce matoucí (str. 3 poslední odstavec, str. 6 odstavec 3).  

U některých obrázků není uveden odkaz na obrázek v textu (obr. 1, 2, 8, 9, 10, 14, 18, 19). 

Rovněž není uveden odkaz v textu na tabulku 3.  

Velikost amplifikovaných fragmentů DNA se uvádí jako počet „párů bází“. 

V práci chybí seznam zkratek nebo vysvětlení zkratek přímo v textu (PCR, ISSR-PCR, dNTP, 

mtSSU atd.) 

U primerů ITS1F a ITS4 není uveden citační zdroj (ITS1F – Gardes et Brun, 1993, ITS4 – 

White et al., 1990). 

V seznamu literatury jsou uvedeny publikace autorů Beever R. E. et Parkes S. L. (2007), 

Brasier et al. (1998) a Schardl C. L. et Craven K. D. (2003), které nejsou citovány v textu 

práce. 

 

Diplomovou práci hodnotím stupněm výborně. 
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