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Posudek diplomové práce na téma:
Interagují spolu ektomykorhizní a erikoidně mykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím
e kto my k o r hizníc h, e r i ko iďn íc h a p s e udo my ko r h izn íc h h ub ?

Diplomant: Matyáš Fendrych

Katedra fyziologie rostlin, Př. f. UKo Praha' 2006

Formální náleŽitosti:
1. Práce je členěna předepsaným způsobem, obsahuje všechny důležité kapitoly a navíc má
ve zvláštním oddíle uvedeny hypotézy a cí|e .
2. Úvodní strana obsahuje název vysoké školy a katedry, kde byla práce vedena, jména
vedoucí práce a konzultantů jsou uvedena na straně následující a poděkování s uvedením
zdrojů financováníjsou uvedena na 3. straně.

3. Stránky jsou číslovány.
4. Jednotky, které nenáIežejí soustavě SI nebyly v práci na|ezeny.
5. Použité zkratky jsou vysvětleny v seznamu zkratek, který je uveden na straně 4.

6, Jazyk práce je kultivovaný, srozumitelný a bez hrubých gramatických chyb. Některé
poznámky k textu jsou uvedeny dále.
7. Způsob citace literárních pramenů je vyhovující, odpovídá zvyklostem oboru, citované
prameny je moŽné podle Seznamu vyhledat. Místy je nejednotná např. interpunkce na konci
citací,

Poznámky k textu:
''Fungování'' je nehezký výraz: lepší je ''funkce''. Podobně (např. str.16) je pouŽíváno slovo
''extraradikální'', které považuji za bizami anglismus. Vhodnější by bylo slovo
''mimokořenové''. Podobně je na stejné straně chybně uvedeno slovo ''nedetekovatelné''.
ProtoŽe jde o slovo odvozené z latinského slovesa ''detego, detegere'' (odkrývat) a nikoli
přídavného jména ''detectus, detecta, detectum'' (odkr}tý), je správná forma
''nedetegovatelné''. Fosfatidylserin (opět natéže straně) má správně ''y'' po ''d''.
Velmi bizarnije na str. 21 slovní obrat ''nemanipulovatelné podmínky,,, ikdyžje intuitivně
zÍejmé co má autor na mysli, vhodnější by bylo např. ''neovlivnitelné podmínky''.
Místo výrazu ''kmeny'' (např. str. 30) je lépe používat výraz ,,izoláty,, což je výraz méně
zavádějící a více popisný.
V tabulce 3 na str 37 je uvedena 10 M koncentrace primerů v reakční směsi pro PCR,
odvažuji se tvrdit , žeby zde měla být hodnota 10 prM.

Věcné připomínky:
1) Str. 7, první věta: ''Mykorhizní symbióza je .. makroskopickým ekvivalentem
lišejníku''. Proti tomuto twzení lze namítnout, že oba pojmy jsou ''makroskopické'' - i když:
má podobné oznaěeni smysl u abstraktního pojmu ''mykorhizní symbióza?''
2) Str. 8, Cíle diplomové práce: ''ověřit .. hypotézu Hl _ Kořeny Ecm a Erm rostlin jsou
kolonizovtiny stejným houboqým symbiontem''. Tato hypotéza je jtž z obecného hlediska
ověřena (Vrálstad et al. 2000, 2002a, 2002b). Proto by tento cíl měl byt definován v
upřesněné podobě, např. ''oveřit schopnost vybraných izolát:ů Ecm hub Nořit erikoidní
mykorhizy a schopnost vybraných izoLátů Erm tvořit ektomykorhizy,, či ''posoudit specifitu
erikoidních mykgrhizních a ektomykorhizních hub mimo tradičně akceptované skupiny
hostitelských rostlin''. I když cíl není v práci takto přímo definován' autor přesto postupoval
zmíněným inovativním způsobem, d. pokoušel se zjistit nejen výskyt hub v ''a1ternativních''
hostitelích ale i vliv na jejich fyziologii a morfologii.



3) Str. 8' Cíle diplomové práce: ''ověřit .. hypotézu H2 - Vzniklé asociace jsou
mykorhizní''. Jde o náročný cíl, který sice velmi úzce souvisí s předchozím cílem, ale je
znaěně ambiciózní a nejsem si jist, zda nepřesahuje moŽnosti diplomové práce. Přesto bych
očekával, že autor zminijiŽ v úvodu, co vlastně míní mykorhizou (ve smyslu způsobu souŽití
rostlinného a houbového organismu), tj. jaká jsou kritéria pro to, abychom určitý typ souŽití
mohli povaŽovat za mykorhizní symbiózu. Z práce (kromě ,,Závěrtl,,) lze intuitivně dovodit,
že pro autora je takovým kritériem kladná růstová odezva hostitele na přítomnost mykobionta.
4) ''Arbuskule'' (str. 9) není ýraz odvozený z latinského slova ''arbor'' (strom), jak se
autor domnívá, nýbrŽ ze slova ''arbuscula'' (stromeček). Domnívám se' Že je třeba kvůli
latinské koncovce v 1 . pádě je v češtině skloňovat podle yzorr,,žena,, a nikoli ''nůše/růŽe''.
5) Str. 9o str. 27z autor uvádí že termín ''pseudomykorhiza''o ''pseudomykorhizní'', je
termín zastara|ý, ale objevuje se přímo v samotném názvu práce. Uznávátedy autortoto
označeníjako správné, a pokud ano, tak proč?
6) Str. 18 a 26z autor uvádí, že sacharóza je pro ektomykorhizní houby jako zdroj
energie nelyužitelná. Toto bych se neodvaŽoval takto rigidně tvrdit' protože ektomykorhizní
houby jsou velmi diverzifikovanou skupinou organismů a jejich metabolické nástroje jsou
velmi různorodé. Sacharóza se jako zdroj uhlíku a energie dokonce objevuje v některých
kultivačních médiích.
7) Str. 31 dole: K ektomykorhizním askomycetům se řadí další významní zástupci, kteří
zde nejsou uvedeni a kteří jsou známi z jiných prací než dále citovaná práce Tedersoo a
kol. (2006)' jde zejména o důleŽité rcdy Terfezia a Wilcoxina které za určitých podmínek
tvoří ektomykorhizy a jindy ektendomykorhizy. Bylo by dobré je zmínit, kdyŽ jsou zďe již
zmíněny rody Tuber, Elaphomyces a Cenococcum.
8) Str. 38, obr. 3: raději bych místo tohoto schématu volil textovou formu popisu
zařazení jednotliých použifych taxonů do systému, takto zjednodušené schéma můŽe
taxonomy iritovat fie odůvodněnou zvyklostí citovat taxonomický systém podle vědecké
publikace v nížbyI zveřejněn, nikoli podle internetových zdrojů).
9) Kapitola ''Materiál a metody'' obsahuje dostatečný detailní popis použitých
experimentálních technik včetně metod hodnocení, které jsou vhodné pro řešenou tématiku.
Použité hodnocení variability je adekvátní.
10) Str. 43-44: Obsahoval popisovaný pokus č. 2 kontrolní varianty rostlin bez
inokulace? Pokud ne, proč?
11) Kapitola ''Výsledky'' je dobře zpracována. číslované obtázky jsou informativní a dobře
ilustruj í dosažené výsledky.
12) ''Diskuse'' je detailní a rozsáhIá. Ukazuje, že autot dokáza| konfrontovat svá zjištění s
literárními údaji a že je schopen kritického a střízlivého postoje, výsledky nejsou
nepřiměřeně zveličovány a ''přikrašlovány'', některé problematické body uvádím dále.
13) Str. 62-63: Neúspěch tvorby ektomykorbiz nelze považovat za důkaz, Že symbionti
toho nejsou schopni. Z jiných zdrojů se zdá, že Cenococcum geophilum tvoti ektomykorhizy
in vitro snadněji než 1tné houby, coŽ může bý důvodem pozorovaných výsledků. Absence
ektomykorhiz ve variantách inokulovaných jinými mykobionty může být vysvětlena tak, že
kultivační systém není univerzálně vhodný pro kaŽdého z nich. Skutečně platný je zďe pouze
pozitivní ďikaz, nikoli negativní.
14) Str. 65: ''Mycelium může ovlivňovat osmotické vlastnosti agaru'' _ ve smyslu zqýšení
dostupnosti vody. Není jasné, jakým způsobem by se tak mohlo dít - polymerací malých
molekul? To by hypoteticky mohla být účinná strategie v koncentrovaných médiích, ale
nejsem si vědom' Že by něco podobného bylo kdy pozorováno.
15) Str. 70: Ovlivnění morfologie kořenů změnami ''v dostupnosti vody pro kořeny''
jako výsledek soužití houby s rostlinou v diskutovaném případě zřejmě nepřipadá v úvahu,
neboť v podmínkách in vitro je voda v nadbytku.



16) Ve shrnutí (na str. 73) se uvádí lyužití izotopu 'uN při studiu $'ziologie vyuŽití N
mykorhizními (?) rostlinami v pokusu č. 3. To ale není zmiňováno v částech ''Materiál a
metody'' a ''Výsledky''. Jaký je smysltohoto sdělení v ''Diskusi''?

/ |7),,Závěry'' jsou stručně a přehledně formulovány a respektují formulovanéhypotézy.

l Závěry vyplývají z provedených prací a jsou zdůvodněné. Ze závětu k H2 vyplývá, že autor/ zde pouŽil morfologické kritérium pro hodnocení existence mykorhizního vztahu. Jakou
vážnost mu autor přisuzuje?

Celkové zhodnocení:
Celkově hodnotím posuzovanou práci kladně, protože je inovativní a obsahuje originální
autorovy výsledky, které jsou zčásti nové a zčásti hodnotným způsobem potvrzují známé
skutečnosti. Autor se snaŽil své výsledky adekvátně vyhodnotit, což měI ztíženo skutečností,
že velkou část pozorováni ne|ze hodnotit statisticky ale jde o kvalitativní zjištění. Myslím, že
se s tím autor vyrovnal se ctí. Proto navrhuji práci ohodnotit klasifikačním stupněm
''výborně''
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