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Cíle práce 
- v jakém prostorovém měřítku se mění společenstvo hub v rámci 
kmene. (Šumava) 
-popsat společenstvo počátečních kolonizátorů mrtvého dřeva v závislosti na druhu stromu - 
(jedle a buk) a objemu dřeva (větve nebo kmeny). (Bavorský les) 
- charakterizace houbového společenstva v podmínkách přirozeného lesa s ohledem na 
druhové složení a dobu dekompozice (Žofínský prales) 
- zjistit použitelnost 454 pyrosekvenování a Illumina MiSeq pro charakterizaci houbových 
společenstev 
 
 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 
Rozsah práce (počet stran): 124 včetně cca 120 citovaných prací 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 
Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 
 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO   NE 
   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 
 
Literární přehled je napsán přehledně, literární zdroje jsou recentní a nejsou zanedbány ani 
údaje z vlastní laboratoře.  
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 
    Kolik metod bylo použito? 
Nebudu metody počítat. Jedná se o fyzikální i chemické charakteristiky dřeva, určování 
enzymatických aktivit, izolaci DNA, sekvenaci, nalezení OTU a jejich určení, dále pokročilé 
statistické metody. 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 
Výhrady: Metody jsou rozčleněny podle tří typů experimentů, což je možné 
Statistické parametry na str. 49 by si zasloužily literární odkaz, konzistentní definování 
jednotlivých parametrů a jejich vysvětlení. Jako vztahy jsou uvedeny jen Chao1 index a 
Shannon-Wiener index (proč Wienera neskloňovat?). Vyrovnanost je na samostatné stránce a  
a druhová bohatost uvedena není. Autorka měla nejspíš problémy s formátováním. 
Doporučoval bych uvádět vzorečky pomocí editoru rovnic Wordu. Autor se pak se vzorečky 



lépe sžije. Nejsem si jist, do jaké míry jsou statistické postupy počínaje definicí tzv. datasetu 
uvedeny dostatečně, nedovedu posoudit. 
Přestože jsou roztoky uváděny pomocí navážek, u následující směsi tomu tak není a nechtěl 
bych ji připravovat, chybí tam totiž voda.  
0,08% (w/v) ABTS 
25 mM DMAB 
1 mM MBTH 
2 mM MnSO4 

5 mM H2O2 

2 mM EDTA 
Popis : „V prvním kroku dochází k normální amplifikaci houbové DNA.“ by mohl být 
názornější – vysvětlit, o jaký typ amplifikace jde, pokud jde o selektivní amplifikaci.  
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   
            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  
    Nedovedu posoudit. Problémy, které se řeší, jsou skutečně tak komplexní, že je těžké 
rozhodnout. Jedná se o pilotní studii, která nemůže z principu odpovědět na všechny zadané 
otázky, které jsou navíc nesmírně obecné a široké.  
Vadí mi, že při vyhodnocení zastoupení taxonů byly použity jednou koláčové a jednou 
sloupcové grafy s tím, že koláčové grafy umožňují dobře vidět i malé zastoupení a naví 
dovolují doplnit výseče čísly. 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

 
 
 
Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO    NE 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni.  
Obrázky: u sloučenin typu xylanu a ligninu apod. bych dal přednost knihám před 
internetovým odkazem. Odkazovat na internet je pohodlné, ale mohlo by se vykládat jako 
určitá lenost.  
Pravopis: formy glukosa, glukóza  - je potřeba se rozhosnout a dodržovat jedno názvosloví 
Název enzymu: měď obsahující polysacharid monooxygenázy (PMOs) je nepřehledný 
anglizmus, stejně jako quinon reduktáza, principiální rozkladači, spojení „na FastPrepu24“. 
Anglizmů je v práci dost. 
Pojem „dřevorozkladné houby“ autorka razí jako novotvar? Proč, pokud máme zavedený 
pojem „dřevokazné houby“? 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Pokud je cílem popis společenstva, pak je cíl splněn. Pokud je cílem závislost druhového 
složení na určité proměnné, pak je otázka, zda je nezávislost složení na proměnné 
uspokojivou odpovědí.  
U podobných studií se podle mě teprve časem vyloupne způsob, jak klást otázky přesněji – 



až budou známa základní data zjišťována opakovaně a přijata jako norma vyskytující se za 
daných podmínek. Práce vyprodukovala obrovské množství dat a myslím, že jejich 
vyhodnocení není ještě v práci ještě úplné, že by na jejich základě bylo možno klást víc 
otázek. Ale vyhodnocení je v tomto případě práce opravdu nadlidská a autorka se s ním 
vypořádala vynikajícím způsobem. 
Mám-li shrnout, pak cíle práce byly splněny, práce je velmi kvalitní.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Otázky – velmi obecné, třetí z nich je velmi obtížná :  

- Do jaké míry je ekologicky charakteristickým houbovým taxonem rod? Jsou druhy 
daného rodu ekologicky zastupitelné? Nebo je použití rodů jako taxonů dáno 
genosystematikým přístupem? 

- Do jaké míry má smysl sledovat poměrné zastoupení vyšších taxonů? Houbových 
oddělení?  Houbových řádů? Jsou to skupiny, jejichž fylogenetické postavení zároveň 
zahrnuje nějaké fyziologické charakteristiky, kterými by se řády jednoznačně lišily?  

- Do jaké míry je kolonizace určitého kmene zákonitá v daném lese na daném kmeni? 
Do jaké míry je dána jen kontextem, tedy těmi houbovými rody, které mohly 
kolonizovat jako první a do jaké míry složením dřeva, jeho dalšími vlastnostmi a 
fyzikálními podmínkami? 

 
 
 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 
 


