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Mykorrhizní houby jsou běŽnou součástí půdní bioty a jejich významná funkce pro růst, vývoj a
přeŽívání rost|in v přirozených i Č|ověkem ov|ivňovaných ekosystémech byla prokázána v mnoha
studiích. Je známo, Že skrze mykorhizní mycelium spo|u mohou komunikovat rostliny ve spo|ečenstvu
a Že s|oŽení rost|inného spo|ečenstva je významně ov|ivňováno stavem a typem mykorrhiz. Spojení
různých druhů rost|in skrze jednoho houbového symbionta a transport |átek mezi těmito rostlinami
patří v současné době mezi aktuální témata mykorhiznÍho výzkumu. Relativně hodně je známo o
propojení dvou rost|in specializovaných na jeden typ mykorrhizy, obzvláště mykorrhizy arbusku|ární.
Propojení hostiteIských rost|in různé mykorhizní orientace, např. typických ektomykorhiznÍch a
erikoidních hostite|ských rost|in skrze myce|ium různých typů mykorhizních hub je běŽným jevem

v přírodě, avšak z hlediska výzkumu je tento jev téměř neprobádaný. Předk|ádaná práce se zaměřuje

na toto Vysoce aktuá|ní téma a studuje interakci ektomykorhizních a erikoidně mykorhizních

hostite|ských rost|in |esních ekosystémů prostřednictvÍm ektomykorhizních, pseudomykorhizních a

erikoidních hub.
Diplomová práce je č|eněna obvyk|ým způsobem a jednot|ivé části proporčně odpovídají

svému obsahu. Práce obšahuje něko|ik modelových pokusů, které simulujÍ vztahy mezi dřevinami,

borůvkou při interakci skrze různé houbové symbionty. Práce je především zaměřena na kva|itativní

popis morfo|ogických a anatomických v|astností mykorhiz vznik|ých na různých typech hostite|ských

iost|in přijejicň inokulaci různýmitypy mykorhizních hub. Zave|ký k|ad práce povaŽuji právě vynikajícÍ

fotodokumentaci vČetně Špičkových anatomických mikrofotografií. Diskuse je vedena dobým
vědeckým sty|em a začleňuje výsledky do kontextu současného stavu studované problematiky'

Seznam |iteratury obsahuje převáŽně původní vědecké práce v ang|ickém jazyce, a je tam i

zastoupení prací českých autorů.
Domnívám se, Že dip|omant zv|ád| výborně práci na zadaném tématu. Práce by|a

vypracována V BÚ, oddě|ení mykorhizních symbiÓz, které je |oka|izováno V pracovišti na Chotobuzi na

okraji Průhonic. Doprava na toto pracoviŠtě je dosti časově náročná a proto je třeba vyzdvihnout
zvýšenou časovou náročnost této práce. Cením si dip|omantovy pracovitosti a preciznosti během

|aboratornÍ práce, která obsahova|a řadu in vitro experimentů, a V nepos|ední řadě jeho invenČního
přÍstupu k řeŠené problematice, Též oceňuji velmi dobý smys| pro týmovou práci.

Při hodnocení dip|omantovy práce z h|ediska ško|ite|e nemohu opomenout zmínit,.Že původní

zadání DP by|o zaměřeno na ekofyzio|ogii smrku ztepi|ého v podmínkách zvýšené koncentrace Co2
ve spo|upráci s týmem prof. Marka z Úsnr AVČR. Tato práce však muse|a být z důvodů technických
obtíŽí zastavena a téma by|o změněno na Úplně jinou probIematiku, byt' s ekofyziologickým
zaměřením na lesní ekosystémy. Dip|omant se s tÍmto faktem ve|mi dobře vypořádal - zÚročil svoji

Úvodní práci na jiném tématu v baka|ářské práci, která navíc obsahova|a výs|edky zÍskané z úvodního
terénního výzkumu. Poté i s tímto zpoŽděním stihnu| vypracovat velmi kva|itní studii, která by|a

prezentována ve 4 posterech na 3 mezinárodních konferencích a její výsledky jsou podk|adem pro 2

připravované man uskripty'
Je třeba téŽ zmínit, Že diplomant by| hlavním řeŠitelem studentského grantu GAUK v |etech

2005-2006. Po prvním roce by|o na zák|adě Úspěšného řeŠení uděleno pokračování v tomto roce. Je

třeba vyzdvitrnout, Že dalším 
-h|avním 

důvodem kvaIitní a ÚspěŠné vědecké práce je kromě vlastního

přispění dip|omanta, téŽ skvě|é zázemí předního mykorhrzního pracoviště v ČR a téŽ výborné a

značné přispění obou konzu|tantů práce - Dr. Vosátky a Mgr. Vohníka. PředevŠím je třeba zmínit
pečlivé a kvalitní přispění Martina Vohníka, ktený se dip|omantovi věnova| s nezměrným časovým

nasazením a ve|mivýraznou měrou se podí|e| na školení dip|omanta'
Dle mého názoru předkládaná práce sp|ňuje všechny předpoklady knjejímu přijmutí za

dip|omovou práci. lL 1l
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