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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: Práce splnila zadané cíle, kterými 
bylo (1) ověření způsobu vzorkování mrtvého dřeva a vyhodnocení variability společenstva 
hub v rámci jednotlivých tlejících kmenů, (2) charakterizace iniciálního společenstva, 
kolonizujícího čerstvě odumřelé dřevo a (3) identifikace faktorů, ovlivňujících skladbu 
společenstva hub na tlejícím dřevě v přirozeném lese NPR Žofínský prales. Všech těchto cílů 
bylo podle mého názoru dosaženo a získané výsledky tvoří dobrý základ pro následnou 
publikaci dat ve vědeckém časopisu. Část výsledků, týkajících se druhého dílčího cíle byla 
navíc již autorkou prezentována na Kongresu Československé společnosti mikrobiologické. 
Výsledky v celosvětovém kontextu představují zatím nejpodrobnější popis společenstva 
dřevokazných hub v relevantních podmínkách a ve vztahu k vlastnostem substrátu.  
 
Přístup studenta k práci s literaturou:  Studentka pracuje s literaturou samostatně a nemá 
problémy s vyhledáním důležitých údajů a jejich využitím při tvorbě rešerší. Jak literární 
úvod diplomové práce tak diskusi považuji za vyčerpávající a vhodně uvádějící vlastní 
výsledky autorky do kontextu současného poznání.  
 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): Studentka byla schopná osvojit 
si všechny nutné metody práce, řadu z nich optimalizovala nebo samostatně převzala 
z literatury. Je schopná jak samostatné experimentální práce, tak vyhodnocení výsledků. 
 
Přístup studenta při sepisování práce: K postupu sepisování práce nemám připomínky, 
přípravě práce byla věnována dostatečná pozornost i čas.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: Cíle práce byly podle mého názoru splněny 
natolik, že poskytly experimentální výsledky dostatečné pro následnou publikaci. Autorka 
jako první v České republice publikuje v práci výsledky získané analýzou mikrobiálních 
společenstev na platformě Illumina MiSeq. Autorka diplomové práce je schopná samostatné 
práce s literaturou, provedení experimentů i vyhodnocení výsledků a jejich zasazení do 
kontextu současné literatury. Práci považuji v rámci oboru za nadprůměrnou. 
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