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Posudek diplomové práce Bc. Petra Zehnálka 

 s názvem 

„Diverzita a taxonomie rodu Geastrum ve Střední Americe“ 

 
Téma předložené diplomové práce je velmi zajímavé, ale v kontextu mykologických 

diplomových prací zadávaných na Př. F. UK poměrně neobvyklé. Tropická mykologie, resp. 

studium biodiverzity a taxonomie makroskopických bazidiomycetů v tropických 

ekosystémech má svoje úskalí, se kterými není jednoduché se vypořádat. Na druhou stranu 

je Geastrum atraktivní rod, který neuniká pozornosti ani nespecialistů a podle názoru 

diplomanta je řada druhů v studované oblasti poměrně hojná. Diplomantovi se z těchto 

důvodů podařilo získat cenný a do jisté míry i unikátní soubor vlastních 86 sběrů, který 

posloužil jako poctivý základ pro výsledky uveřejněné v této diplomové práci. Diplomant pak 

rozšířil svoji pozornost kromě vlastních sběrů i na herbářové výpůjčky.  

Metodika práce zahrnuje standardní kombinaci morfologického popisu a molekulárně-

fylogenetických analýz, založených na sekvencích DNA čtyř genetických markerů: ITS, LSU, 

rpb1 a atp6. Bohužel, molekulárně-fylogenetická část obsahuje vážné nedostatky, o kterých 

se zde zmíním podrobněji: 

 Kvalita molekulárně-fylogenetických dat jednoznačně souvisí s úspěšností amplifikací 

DNA z herbářových položek. Zde bohužel nebyl diplomant příliš úspěšný, což je velká škoda, 

neboť řada genetických linií ve fylogenetickém stromu je zastoupena jen malým počtem 

sběrů. V kapitole Metodika/Molekulární data autor popisuje jen základní metodu extrakce 

DNA a např. kombinace pro amplifikaci ITS oblasti je pro práci s herbářovými položkami 

bazidiomycetů nevhodná. Chybí zde informace, jestli při neúspěšných amplifikacích 

diplomant zkoušel pozdější purifikaci a zakoncentrování  genomové DNA, případně nested-

PCR pro jiné markery než rpb1. Roli může hrát i metodika homogenizace vzorku. Celkově 

tato kapitola vzbuzuje dojem, že diplomant této problematice nevěnoval dostatečnou 

pozornost, i když měl možnost v rámci mykologické komunity tyto problémy konzultovat a 

samozřejmě je k dispozici i relativně bohatá literatura vyjadřující se k tomuto tématu. 

Rozhodně bych ocenil v diplomové práci rovněž uveřejnění fylogenetických stromů 

založených na jednotlivých genech, jejich porovnávání a komentář.  

Vlastní text práce není příliš jazykově kvalitní, text obsahuje velké množství 

hovorových výrazů a terminologických nepřesností (úplně chybí taxonomické zařazení rodu 
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do systému bazidiomycetů!; českou morfologickou terminologii bych doporučil sjednotit podle 

Staňka). Formátování diplomové práce neodpovídá příliš zažitým standardům (řádkování, 

zarovnání…), kvalita fotografií v textu není dobrá, v popisech obrázků jsou chyby (např. 

obrázek č. 10), číslování příloh chybí úplně. Ve fylogenetickém stromě nejsou zvýrazněny 

jednotlivé sekce, když se na ně autor v textu opakovaně odkazuje. Ocenil bych rovněž 

zobrazení lokalit sběru na mapě. 

Kapitoly Diskuze a Závěr jsou zbytečně stručné. Diskuze molekulárních výsledků je 

nedostatečná, v Závěru bych ocenil shrnutí poznatků do nějakého základu určovacího klíče. 

Na druhou stranu, struktura taxonomické části Diskuze do podkapitol věnovaných 

jednotlivým druhům je vhodně zvolená a obvyklá u obdobně zaměřených taxonomických 

prací. 

 

Diplomová práce Bc. Petra Zehnálka podává velice zajímavé výsledky týkající se 

biodiverzity rodu Geastrum ve Střední Americe. Na základě autorových výsledků bude 

pravděpodobně možné popsat několik nových druhů. Oceňuji rovněž diplomantovy kontakty 

s mezinárodní mykologickou komunitou. Bohužel, molekulárně-fylogenetická kapitola má 

svoje nedostatky a vlastní text i formální úprava práce jsou bohužel velmi málo kvalitní. 

Dotazy pro diplomanta: 

1) Stručně přibližte problematiku komplexu druhů G. fimbriatum – G. sessile. Existuje 

možnost, že by mohl G. sessile být rozlišován jako samostatný druh? 

2) Jaké jsou poznatky o G. trichiferum. Existuje typový nebo autentický materiál tohoto druhu 

(Rickovy sběry jsou uloženy v Botanickém ústavu v Sao Paulu)? 

3) Máte nějaká obecná doporučení pro sběr a uchovávání herbářových položek pro 

morfologické studie a extrakci DNA v tropických oblastech 

4) V práci uveřejňujete konkatenovaný fylogenetický strom. Existují nějaká pravidla pro 

spojování DNA sekvencí různých markerů do jednoho alignmentu?  

 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě, doporučuji její hodnocení stupněm 3 

(dobře).  

 

V Brně, dne 5. září 2017   doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. 

  


