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Diplomant se ve své práci zabýval vlivem fyzikálních metod (mikrovlnného záření, horkého 

vzduchu a gamma záření) na fyziologii a viabilitu několika vybraných druhů dřevokazných 

hub včetně nejznámnějšího škůdce Sepula lacrymans. Jedná se o komplexní mezioborovou 

práci, která v sobě spojuje řadu metodických přístupů a vyžadovala kooperaci s odborníky 

z několika různých pracovišť, kterou si Karel Švec samostatně organizoval (CEITEC Brno, ÚJV 

Řež,  Centrum elektronové mikroskopie MBÚ AVČR, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy). 

Primárním cílem a účelem práce bylo přispět k vývoji nových metod ochrany dřevěných 

konstrukcí včetně památkově chráněných před účinky hub hnědé hniloby, které v 

ekonomickém důsledku představují výrazný problém a kde v posledních desetiletích k 

výraznějšímu pokroku v celosvětovém měřítku příliš nedošlo. Výhodou byla také spolupráce 

s firmou, zabývající se sanacemi dřevěných konstrukcí napadených dřevokaznými houbami a 

možnost využít jejich zkušeností. 

Mezi nejdůležitější aspekty této diplomové práce bezesporu patří její metodický 

rozsah, který od studenta vyžadoval zvládnutí metod od klasických kultivačních a izolačních 

postupů, přes molekulárně-biologické metody a enzymové analýzy, po ryze fyzikálně-

technické přístupy. Problematickou se nakonec ukázala šíře plánování experimentů, která 

vedla k nenaplnění některých předběžně stanovených cílů (využití optických DTS systémů 

měření teplot při testování vlivu MW záření na kultury hub in-situ (což bylo ovšem dáno 

problematicku komunikací s partnerským pracovištěm z Ostravské univerzity, kde některé 

experimenty stále čekají na vyhodnocení), nebo sekvenace metatranskriptomu 

dřevokazných hub ošetřených AgNPs). Tyto nenaplněné cíle však otevírají dveře pro 

eventuální pokračování zajímavého projektu. Protože experimenty byly časově náročné a 

řada z nich skončila teprve několik měsíců a týdnů před odevzdáním práce, zbylo studentovi 

na vlastní sepsání práce relativně málo času, což se místy projevilo na její formální stránce. 

Chyby ve formátování textu a typografické chyby, ale nemají významný vliv na obsahovou 

stránku práce, kterou považuji za zdařilou. Vítám skutečnost, že student do svých 

experimentů zahrnul vlastní izolát dřevomorky domácí, uložený do sbírky CCBAS (jediný 

v ČR), který bude nadále využíván ve VVÚD Březnice, jako standard při testování vlivu 

fungicidních prostředků na houby hnědé hniloby. 

Na tomto místě bych chtěl ocenit, že student projevoval dlouhodobý zájem o 

vědeckou činnost. Důkazem toho je skutečnost, že do výzkumu v MBÚ AVČR se zapojil již 

v roce 2010 jako středoškolák a od roku 2011 se věnuje problematice dřevokazných hub, 

potažmo interakcím saprotrofních basidiomycetů a těžkých kovů. Student také projevil 



vysokou míru samostatnosti při plánování experimentů, jejich realizaci i vyhodnocení. Má 

docela slušný spoluautorský seznam vědeckých výstupů (k dnešnímu dni celkem 3 práce v 

mezinárodních impaktovaných časopisech, 2 popularizační v českých, 3 přednášky a 9 

posterů na tuzemských i zahraničních konferencích a 2 kapitoly, které čekají na otištění 

(Grada a Ministerstvo kultury ČR); kromě toho je spoluautorem dvou přehledných článků, 

které jsou již po jazykových korekturách a budou zaslány do redakcí IF časopisů koncem 

letošního roku). 

 

Diplomová práce podle mého názoru splnila hlavní cíle, které si kladla, a posunula naše 

znalosti v  tradičním oboru fyzikálních metod sanace i v oboru poměrně novém a 

dynamickém, jakým je využití nanotechnologií v boji s dřevokaznými houbami. Práci 

doporučuji k obhajobě. 
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