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 Diplomová práce Kamily Pešicové se zabývá problematikou diverzity hub z rodu 

Neofabraea způsobující hnědou hnilobu jablek. Tyto houby jsou velmi významné při dlouhodobém 

skladování jablek ve komerčních skladech ovoce (chlazené sklady a ULO sklady). Dosud byla 

v případě tohoto rodu v ČR pozornost zaměřena na tyto houby z hlediska poškozování větví a 

kmenů (korová nekróza), ale nikoliv plodů. 

Předložená práce zahrnuje přes 47 stran rukopisu a má standardní členění. Diplomová práce 

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

Primárním cílem práce bylo zjistit, které druhy rodu Neofabraea jsou původci kruhové 

hnědé hniloby jablek v ČR. 

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. 

Sběr dat byl původně plánován v poněkud větším rozsahu, ale v průběhu řešení se ukázalo 

potřeba snížit množství zkoumaných vzorků na velikost prezentovaného souboru. Jednotlivé kmeny 

byly získány hlavně v první třetině kalendářního roku, protože byly izolovány ze skvrn typických 

pro hnědou kruhovou hnilobu jablek na uskladněných jablkách. Tato choroba se projevuje se po 2 a 

více měsících uskladněních jablek. Při vypracovávání této práce byla použita metodika, která se 

osvědčila při podobných pracích. Autorka plně zvládla všechny metodické postupy, které byly 

použity při vypracovávání diplomové práce.  
Získaná data jsou správně rozebrána a dobře interpretována. Autorka si udělala dobrý přehled 

v problematice a proto mohla i získaná data diskutovat se získanými výsledky. 

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

na 3. Česko-slovenské vědecké mykologické konferenci. Při zadávání práce počítalo, že výsledky 

by měly být publikovány v mezinárodním vědeckém časopise. 

 

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

prací. Zpracovaný soubor vzorků dává dobrý předpoklad k napsání kvalitního vědeckého článku 

v mezinárodním časopise.  
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