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Oponentský posudek diplomové práce  Bc. Vojtěcha Duchoslava 

 

název práce:  Mikrodomény ve sladkovodním sedimentu jako řídící faktor biogeochemických 
procesů 

vypracovala:  RNDr.  Jana Beranová, Ph.D. 

Cíl a obsah práce: 

Diplomová práce Vojtěcha Duchoslava si kladla za cíl prozkoumat okolnosti zvláštního jevu, 
jakým je precipitace realgaru, ke které dochází v lokalitě Mokrsko, z hlediska mikrobiální 
diverzity,  popsat procesy, díky kterým k precipitaci dochází, a docílit vzniku realgaru in vitro. 
Práce přinesla zajímavé výsledky.  Za pozoruhodné zjištění považuji to, že k unikátní jev, 
jakým je srážení realgaru, není podmíněno přítomností specifické komunity mikroorganismů 
či metabolických aktivit, ale blízkostí odlišných mikrohabitatů.  

Formální stránka práce 

Členění práce je klasické, práce je psána českým jazykem.  

Jazykový styl autora vykazuje jisté výkyvy. Vedle poměrně šroubovaných formulací  (např. 
„Srovnání fylogenetické disimilarity ukázalo, že komunity domén tvoří navzájem převážně 
distinktní klastry,...“  „...kruciálně se lišit na bázi i na povrchu,...“) se objevuje laboratní slang  
a dosti neformální styl (falkonka,  bohatý na organiku, celková síra,  dole to samé, konsenzus  
(místo konsenzuální sekvence), přečtené komunity, dokrmení systému uhlíkem, abychom 
donutili mikroorganismy prodýchat, láhve jsme otrávili azidem...)  Nelíbí se mi ani výraz 
„nabohacení“  (v češtině existuje „obohacení“).  1cm kus dřeva bych neoznačovala za 
„klacek“.  

V textu jsem objevila několik chyb - prokariota (s.13), chymerický (s.19), Mokrská lokalita (s. 
9), No3 (s.13) a nenulové množství překlepů - fylogenetiké(s.19), disimilrita(20), vzroky (s.30), 
iknubace (s. 49), sekvanace (s.46), ...    

V obsahu se objevují kapitoly se stejným názvem (2x Sekvenace, 3x Inkubace). 

Citováno je přes 50 relevantních prací.  Formát citací v textu není beze zbytku jednotný 
(iniciály jména někde jsou, někde ne). Výraz „et al.“ by měl být psán kurzívou. Na 
závěrečném seznamu literatury  je patrné, že autor nevěnoval formální stránce dostatečnou 
pozornost, zřejmě se příliš spolehl na citační sofware.  Přehled je z formálního hlediska totiž 
silně nekonzistetní.  Názvy časopisů jsou uvedeny někde plnými názvy jinde zkratkami a to 
jednou s tečkami a jindy bez;  názvy publikací jsou někdy ve formátu „headline“, jinde 
„sentence“;  čísla stránek někde zcela chybí, někde je uvedena první strana, jinde  je uveden 
celý rozsah.  Odkaz na webovou stránku http://rruff.info/ima/. 2016 je zařazen abecedně 
pod písmenem H  (měl by být samostatně nebo zařazen podle názvu ).  
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Obsahová stránka práce: 

V literárním úvodu autor čtenáře poměrně čtivě a poutavě seznamuje s probematikou, 
zkoumanou lokalitou , předchozími souvisejícími výzkumy i potřebnout teorií týkající se 
biogochemických procesů, fylogenetických analýz a problematiky mikrobiální diverzity.  Tuto 
část práce považuji za velmi zdařilou. 

Další kapitoly   - Materiál a metody  a zejména Výsledky jsou sepsány na můj vkus příliš 
úsporně.  Popis metod by ve většině případů nestačil pro zopakování experimentu, mnoho 
podstatných detailů není uvedeno. Co jsem však postrádala zejména, bylo uvedení přesného 
účelu či záměru konkrétního experimentu - ten si čtenář musí postupně domyslet z dalšího 
textu.  Např.  v kapitole  3.5 PCR není uvedeno, z jakých genů jsou odvozeny sekvence 
primerů (až později ve Výsledcích  se dozvíme, že šlo o 16SRNA), není uvedeno, k čemu slouží  
sekvence označené jako „tagy“, ani z jakého důvodu byla  provedena primární a sekundární 
PCR. (Prosím vysvětlete.) V kapitole 2.12 nazvané Inkubace, není vůbec jasné, k čemu měl 
experiment sloužit  a co s čím bylo vlastně inkubováno (opět to lze vyluštit později v textu 
výsledkové a diskusní části). Popis přípravy vzorků pro mikroskopické techniky je příliš 
stručný, bez podstatných detailů.  

Pokud chybělo zdůvodnění sekvence experimentů v metodické kapitole, očekávála jsem jej 
v kapitole Výsledky, leč bohužel marně.  Dosažené výsledky jsou popsány stroze a 
s minimální vzájemnou návazností nebo je jejich souvislost popsána velmi nesrozumitelně.  
Např. hned v první části této kapitoly (4.1 Výskyt realgaru) se zmiňují výsledky inkubačních 
pokusů, jejichž účel ale není de facto vysvětlen, dokud se nedočteme až do kapitoly Diskuse.   

I další faktory velmi komplikují zvídavému, ale nezasvěcenému čtenáři to, aby porozuměl 
zcela beze zbytku záměrům autora. Obrázky a tabulky, a zejména odkazy na ně, jsou v textu 
dosti podivně zařazeny.  Např. v kapitole 4.3 na s. 34  senejprve se zmiňuje obr. 21, který je 
ale o 9 stran dále na s. 43, pak  Tab. 11 ze s. 46 a nakonec obr. 16, který je - k úlevě čtenáře - 
konečně v blízkosti čteného textu.   Označení odběrových půdních profilů písmeny 
s diakritikou (Ž, Š, Č...) v obr. 16 , která pak ale není použita v následujícím textu tabulkách 4 
a 5 a obrázku 16 (kde je Z, S, C) je nešťastné a pro čtenáře matoucí. V kapitole 4.5 Inkubace 
se opět nedovíme, co bylo účelem a cílem daného experimentu. Do fylogenetické analýzy 
byly zařazeny vzorky i z jiných lokalit než Mokrsko, což ale není komentováno ani 
v metodické části a téměř ani v té výsledkové (pouze formou tabulek). V kap. 4.7 Unifrac 
nejsou dosažení výsledky komentovány prakticky vůbec, jsou čtenáři předloženy pouze ve 
formě houště grafů a tabulek, kterým by navíc neuškodily podrobnější legendy.  Tento 
nedostatek je částečně napraveno v kapitole Diskuse, která se ale kvůli tomu stává částečně 
kapitolou popisující dosažené výsledky. Ale ani zde se autor neobtěžuje nějak slovně popsat 
složení zjištěné složení mikrobiálních komunit a opět čtenáře pouze odkazuje na obrázek a 
tabulky. V dalších částech diskuse se autor snaží zasadit získané poznatky do širšího 
kontextu, nechybí ani vlastní úvahy a teorie. To velmi oceňuji. 
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Vojtěch Duchoslav bezesporu vykonal řadu kvalitních experimentů v terénu i v laboratoři,  
s přehledem zvládl i - z mého pohledu složité - zpracování velkého množství získaných dat. Je 
patrné, že se v problematice dobře orientuje a pro téma mu nechybí patřičné nadšení.  
Experimenty , které byly zařazeny do této práce, byly s velkou pravěpodobností dobře 
promyšleny.  Tento dojem ale vzniká pouze čtením mezi řádky, ve vlastním textu zůstává 
čtenáři, který autorovi při práci nestál za zády, celá řada informací skryta, neboť prostě není 
nikde formulována.  Autorův telegrafický styl a předpoklad, že všichni vědí „ o čem je řeč“, 
velmi znesnadňuje čtení textu.  Práce je také poznamenána z formálního hlediska zřejmě 
spěchem před termínem odevzdání. 

S uvedenými výhradami práci doporučuji  k obhajobě.     

 

Otázky: 

1. V Úvodu zmiňujete koncentrace arsenu v soukromých studních v oblasti Mokrska vysoce 
převyšující hygienické limity.  Byly v této souvislosti u tamních obyvatel zaznamenány 
nějaké zdravotní obtíže, které by s přítomností As v pitné vodě bylo možné spojovat? 

2. Vysvětlete mi prosím rozdíl mezi alfa a gama diverzitou (s. 21). Existují další typy? 
(beta..?)  

3. V práci jste nikde nekomentoval konkrétní složení mikrobiálních komunit , můžete tak 
alespoň stručně učinit? 

 

V Praze 7.9. 2016         Jana Beranová 

 

 


