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Ea Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
předložit přehled součastných znalostí o ekologických, eko-fyziologických a
evolučních aspektech endofytismu se zaměřením na vztah hub k hostitelské rostlině

Struktura (členění) práce:
Úvod
7 kapitol o jednotlivých aspektech endofýtismu

Závěr
Poděkování
Literatura

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Použité zdroje jsou dostatečné a relevantní.
Citace prací v textu je správná, nicméně přehled citované literatury je zpracovan

nedostatečně.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):
výborná

Splnění cílů práce a celkové hodnoceni:
Endofýtismus je velmi obsáhlé téma a autorka si vybrala několik uŽších témat
týkajících se endofytů nadzemních částí dřevin. Text detailně popisuje poměrně
obtížnou (a často málo známou) tématiku s použitím předchozích rešerší i
originálních studií. Práce je logicky členěna a čtivě podána. Autorka projevila

schopnost zpracovat vědecký text a ucelit získané informace. V textu jsou
zvažovány pro a proti jednotlivých publikovaných dat a je uvedeno i několik vlastních
postřehů.

Z větších nedostatků bych vytkl absenci jakéhokoliv zdůraznění nosných literárních
informací (publikované rešerše o endofytech), coŽ je část, kterou by rešerše měla
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obsahovat.
Autorka také mohla projevit větší snahu při studiu původních pramenů (38 citací

původních a 17 sekundárních), zvláště když se jednalo o snadno dostupné práce.
V případě tohoto typu práce si neodpustím výtku k nedůslednosti v přehledu
citované literatury, kde často chybí ročník a stránkování u časopisů a vydavatel u
knih a disertací.

Jinak práci považuji za velmi zdařilou a doporučujj ji hodnotit jako výbornou,

Otázky a připomínky oponenta:
Přípomínky:
Práce se nezabývá všemi typy endofytů dřevin (např. endofyti kořenů chybí), takže
by bylo dobré uvést vymezení rešerše (např. nadzemní části vyšších rostlin).

Jen okrajově: z hlediska jazykového je termin ,,endofýtický" nesprávný (vznikl
počeštěním „endophytic") a lepší je pouŽívat „endofýtní"
Bylo by dobré neopomíjet zásadní rešerši. . .
Stone JK, Polishook JD, White JF, 2004. Endophytic fungi. ln: Mueller GM, Bills GF,

Foster MS (eds), Biodiversity of fungi. Elsevier, Amsterdam, pp. 241-270.

Namísto přejímání původního a neplatného znění daného taxonu lze použít znění

současně platné (Cerafocysf/.s -Oph/.osfoma, str. 20).
Sekundární citace není třeba uvádět v přehledu literatury. PouŽívání rozdílných
velikostí fontu pro primární vs. sek. citace je sice značně originální, ale nadbytečné

(tato informace je již v odkazu v samotném textu práce).

Otázky a přípomínky:
Udáváte, Že ustálení endofyté systémově kolonizují hostitelskou rostlinu. Je houba
skutečně přítomna v celé rostlině -tedy ve všech orgánech?
Na straně 4 udáváte, Že endofytní houby byly izolovány ze všech dosud
zkoumaných druhů rostlin od mechorostů po stromy. Jakou práci zde citujete?
Známe endofýty řas?
Na straně 11 citujete améboidní buňky pozorované u Oph/.osfoma novo-u/m/.jako
další možnou růstovou formu houby v nitru hostitelských buněk. Patří tato houba
mezi endofýty a lze ji tedy použít jako vhodný příklad na tento fenomén?

Případ Leotiomycetes a Sordariomycetes ukazuje na pradávnou koevoluci
s hostitelskou rostlinou (strana 22). To ukazuje na velký význam hostitele při
speciaci endofyta. Nasvědčuje fylogenetická pozice endofytů „bezcévných rostlin"
jejich koevoluci s hostitelem? Jsou tyto houby ancestrální ke skupině hub z vyšších
rostlin?

lnstrukce pro vyplnění:
•
Prosíme oponenty i školftele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým

•

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací vizhttp://natur.cuni.cz/biologie/files/Bzk-praviclla-11-12-2007.doc

•

Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol®seznam.cz (pro
účely zveřejnění na intemetu), a dále podepsaný v 1 výtisku tiako součást protokolu o
obhajobě) na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2,128 43.

