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 Diplomová práce má za cíl mikrobiologicky charakterizovat a pokusit se laboratorně 

napodobit prostředí, ve kterém dochází k nepříliš známé biomineralizační reakci, srážení 

realgaru (As4S4). Tento výzkum navazuje na předchozí studium lokality Mokrsko, kde byl 

biogenní realgar vůbec poprvé nalezen v makroskopickém množství. I když zpráv o biogenní 

tvorbě tohoto minerálu stále přibývá, mechanismy ani podmínky jeho vzniku nejsou známé. 

Výzkum tohoto jevu není důležitý jen kvůli (dnes populárnímu) přesahu do kontaminační 

geochemie, ale může poskytnout obecnější vhled do procesů kontrolujících mikrobiální 

mineralizaci. Zjednodušeně řečeno, není tak podstatné, že se tvoří realgar, ale že realgar a 

jeho nápadně nerovnoměrná distribuce může indikovat jev či proces, o po kterém by nás jinak 

nenapadlo pátrat. Autor přesně tímto způsobem uvažuje o své práci. Kladené otázky proto 

jsou aktuální a týkají se podstatných témat mikrobiální ekologie. 

 Práce se metodicky opírá o masívní sekvenaci prokaryotické 16S rDNA z přibližně 40 

vzorků ze dvou půdních profilů a o inkubační experimenty, které měly za cíl vytvořit realgar s 

využitím vody a dřeva pocházejícího z lokality. Sekvenace ukázala, že v sedimentu existují 

poměrně jasně ohraničené domény s různým mikrobiálním i chemickým složením. 

Mikrobiální procesy přitom vedly k jasnému odlišení původně nejspíš pouze zhruba 

vymezených oblastí. Inkubace významně podporují myšlenku, že vznik realgaru je 

ovlivňován především strukturou prostředí. Překvapivě se ukázalo, že je snadné vyvolat 

biomineralizaci As a že klíčové je částečně inhibovat mikrobiální procesy. Výsledky 

sekvenace mikrobiálních komunit z inkubací téměř vyloučily možnost, že tvorba realgaru je 

závislá na konkrétním mikroorganismu či jejich skupině. Tento výčet výsledků ukazuje, že 

cíle diplomové práce byly bohatě splněny. Vyzdvihl bych i to, že se V. Duchoslav během 

prací naučil samostatně zpracovávat mikrobiálně ekologická data a nyní již působí jako 

plnohodnotný spoluautor chystané publikace.  

 Po formální stránce práce dodržuje klasické členění, po literárním úvodu následuje 

seznam přístrojů a chemikálií a popis metod, poté jsou výsledky a diskuse. Řada výsledků se 

pro velký rozsah dostala do příloh. Jazyk práce je věcný a stručný. To je hlavní příčinou 

relativně malého rozsahu textu, za kterým se ale skrývá velké množství práce a získaných dat. 

Citováno je 54 zdrojů, v naprosté většině případů jde o cizojazyčné odborné publikace z 

uznávaných časopisů. Tyto publikace pokrývají téma interakcí arzenu s mikroorganismy a 

tvorby jeho sulfidů v mělkém podzemí, prostor je věnován i obecné analytice mikrobiálních 

komunit. Použité metody jsou řádně citovány. 

 K posuzované práci nemám mnoho připomínek. Je škoda, že se do textu nedostaly 

výsledky chemických analýz z inkubačních experimentů, přitom analýzy probíhaly. Styl psaní 

je místy až příliš strohý a vyžaduje od čtenáře, který není do problematiky přímo zasvěcen, 

dosti aktivní přístup, pokud chce vše pochopit. Seznam literatury je zjevně poznamenaný 

málo korigovanou autonomní aktivitou programu pro správu citací. U části položek chybí 

např. název periodika. Tentýž program deformoval i některé citace v textu (dvě jména před 

„et al.“, „and“ místo „a“). Všechny zmíněné nedostatky je možné vysvětlit psaním v časovém 

stresu a nepředstavují vážný problém pro odbornou úroveň práce. 

 Z výše uvedených důvodů práci považuji za vysoce kvalitní a doporučuji ji k obhájení. 


