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Diplomová práce Mar1iny Hujslové má 116 stran včetně 46 obrázků, 8
grafii, 18 tabulek a citované literatury. Práce je přehledně členěna na jednotlivé
kapitoly a vhodně doplněna tabulkami, grafy a fotografiemi, neobsahuj e žádné
gramatické či stylistické prohřešky' Literární přehled ukazuje velice dobrou
znalost studované problematiky. Cíl práce je jasně definován a podle
předložených výsledků rovněž splněn. Autorka prokáza|a nejen schopnost
excerpce potřebných inťormací z odborné literatury, ale také schopnost srovnání
vlastních výsledků s literárními údaji. Součástí práce je rovněž statistické
zpracování výsledků a porovnání sledovaných ploch pomocí ordinační ana|ýzy.
Prezentované výsledky druhového zastoupení saprotroťních mikromycetů jsou
nesporným obohacením našich zna|ostí o výskytu mikromycetů v půdách CR a
to zvláště vzhledem k tomu, že mikromycety v přirozených extrémních
systémech nebyly na uzemí naší republiky dosud studovány. Velice cenné je i
využití metod molekulární biologie při determinaci někteých izolátů - a to jak
vzhledem k nemožnosti determinace na zák|adě morfologie, tak i vzhledem
k nedostatku morfologických znaků (sterilní tzo|áty) pro determinaci
izoIovaných kmenů.

K práci mám tyto připomínky apoznámky:

1' Chtěla bych upozornit na některé opominuté aspekty nebo některé
nepřesnosti co se týká obecných charakteristik půdy a půdních hub (str. 5

- 6):

Vyjádření, že ,,,organická s1ožka půdy vzniká humifikací primárních
organických látek, tj' detritu.. je poněkud nepřesné. Pod termín půdní
organická hmota jsou zahmuty zbytky mr1vých těl (či jejich částí) rostlin,
Živočichů a rnikroorganismů, dále samozřejmě různé organické látky



vznikající v procesu humifikace (ako jsou různé form1' hun:.;.*.
huminové a fulvo- kyseliny' huminy apod.), ale také různé organic^e
sloučeniny a zbytky detritu v exkrementech půdních Živočichů.

Autorka uváďí, že ,,Y převáŽné většině půd jsou houby dominující
složkou půdní mikroflóry'.. zjakého pohledu? Co Se týká jejich
druhového spektra nebo kvantitativního zastoupení v půdě? V případě
kvantitativního zastoupení jde o počty nebo biomasu? (početně jsou
dominantními půdními mikroorganismy bakterie, z hlediska biomasy
houby!)

Dále autorka uvádí, že ,,Jako heterotroťové hrají (půdní houby) spolu
s bakteriemi významnou úlohu v nejdůleŽitějším biologickém procesu
v půdě _ v dekompozici rostlinných zbytků a s ním souvisejícírn koloběhu
Živin.,, _ zdeje nutné doplnit rovněŽ účast půdních mikroorganismů i na
dekompozici mr1vých těl živočichů a mikroorganismů a exkrementů
půdních Živočichů!

Rozkladné procesy jsou usnadňovány nejen roztoči a žížalami, ale i
dalšími skupinami zooedafonu jako jsou např. mnohonožky, stejnonoŽci,
chvostoskoci, roupice a hlístice mezi těmito organismy je řada
detritofágních druhů'

Další nezmiňovanou ro1í půdních hub je jejich využttí jako zdroje
potravy pro celou řadu půdních Živočichů (fytofágové). Všechny týo
aspekty následně ovlivňují procesy dekompozice v půdě včetně spektra i
kvantitativního zastoupení mikroorganismů, které Se těchto procesů
účastní, a to v závislosti jak na početnosti' tak na kvalitativním zastoupení
zooedafonu.

2. Z přehledu literatury týka1ící se mykoflóry zasolených půd vyplývá,
že v pÍevážné většině studií se nepodařilo zjistit specializované halofilní
druhy mikromycetů, a1,e zÍejmě v těchto extrémních podmínkách dochází
k adaptaci některých druhů se širokým spektrem výskytu nebo
celosvětovým rozšířením na tyto podmínky. Proto by bylo třeba souběžně
Se studiem mykoflóry extrémních stanovišt' studovat i mykoflóru
v půdách okolních pÍtrozených stanovišt' a na záI<|adě porovnání těchto
dvou společenstev posoudit, které druhy mtkromycetú .1sou schopny
přežívat v nepříznivých podmínkách. Samozřejmě jsem si vědoma, o jak

které mikromycetů JSou schopnydruhyspolečenstev posoudit,

náročnou práci by se v tomto případě jednalo _ a to náročnou časově,
prostorově a téměř na hranicích zv|ádnutelnosti jedním člověkem - coŽ
samozřejmě nebylo vůbec možné v rámci jedné diplomové práce, možná
spíše jako námět do budoucnosti pro autorku DP či vedoucí dalších
dip1omovýchprací.

3. Stím souvisí i moje další poznámka týkající se sledování ,sezónni
dynamiky... Vzhledem k použitým metodám izo|ace mikromycetů



/

4.

(zřed'ovací a přímá izolační metoda), je spektrum získaných hub tvořeno
ptevážněpŤevážně druhy, které byly izolor,ány hlavně Ze Spor - tj. neaktivních
houbových částic. Spory hub jsou schopné přeživat v půdě velice d1ouhé

druhy,

období Se stejnou klíčivostí, ale současně ne vŽdy jsou zachytiteIné
vzhledem k aktuálním podmínkám v půdě (fungistáze, dormance Spor
apod' - zde opět hrají velkou roli půdní živočichové: průchodem spor
střevním traktem jsou některé spory zÍejmě,,nastat1ovány.. ke klíčení' Je
známo, že ve střevním traktu a v exkrementech žížal a roupic bylo
zjištěno bohatší spektrum mikromycetů než v okolní půdě). Při izolacích
4x do roka a při použití těchto izolačních metod můžeme těŽko mluvit o
nějaké sezónní dynamice hub v půdách _ spíše nám výsledky dávají
obrázek o tom, které druhy mikromycetů jsou v daném okamžiku v půdě
kultivovatelné na námi zvoleném médiu. Jiné výsledky získáme při
použití jiných izolačních metod (např. promývací metoda), kdy zjistíme,
které druhy hub jsou právě vaktivní formě růstu (tj. vyskytují se vpůdě
Ve formě mycelia)' Vhodné je potom také kvantitativní stanovení
(stanovení délky mycelia nebo přepočet až na biomasu, případně
vyjádření biomasy Spor a mycelia), které nám při pravidelných odběrech
během roku může dát určitý obrázeko dynamice hub v půdě'

Ještě poznámka k přípravě a použití izo|ačních médií. Zde musím
zdŮraznit, že izolační média byla odpovídqící a že samozřejmě s větším
počtem použitých médií by narostla i pravděpodobnost zachytit další
druhy - ale ne všechno' co si zamaneme V půdní mykologii udělat je i
uskutečnitelné. ldoŽná by bylo vhodné do budoucna vyzkoušet i
hyperosmotické izolační médium (např. podle Grishkan et al. 2002
přidání až 8 %o NaCl/l média) nebo i nějaké médium o nižším pH (např.
cherry decoction agar). Co se týká poznámky autorky, že pÍi přípravě
půdního agaÍu musela při pouŽití půdního substrátu přímo z odběrových
ploch používat pro Zpevnění média větší obsah agaru (nízké pH živného
roztoku) a tím možná byla snížena moŽnost izo|ovat některé
mikromycety, chtěla bych autorku upozornit, že v takovém případě se
provádí příprava médií oddělenou sterilizací (půdní Suspenze
s rozpuštěnými solemi a cukry a zvlášt, voda s agarem) a sterilní roztoky
se následně smíchají za aseptických podmínek' Domnívám Se, že ke
stejným závěrim dospěla i sama autorka a že tato omezení jsou
výsledkem snahy o zachování standardních podmínek izolace, které byly
pouŽity na samotném začátku studia, po celé období sledování
mikromycetů v půdách NPR Soos. Nakonec vyzkoušení promývací
metody nad rámec stanovených cílů v samém závěru studia mikromycetů
svědčí o zájmu autorky získat co nejlepší přehled o mykoflóře
sledovaných ploch' stejně tak jako použití několika kultivačních teplot.



5. nazáYěr několik poznámek k textu:

. z kapitoly 4.3.5 bych doporučovala druhý oddíl (podkapitola 4.3.5.1
přesunout do diskuse kam svým charakterem spíš. putri (odkazy
na literární údaje, vlastní zhodnocení). Neby|o Ěy vhodnějš í vždy
nejprve uvést zjištěné údaje o morfo|otgii izoiátů a t"p.,.e potom se
rozepisovat o těžkostech při determinaci a jak 

'" po.tupovalo dáIe
pomocí metod molekulární biologie a až kvýsledku? Současně
bych autorce doporučila doplnit literární údaje v místech, kde
konstatuje informace o rozšíření druhů v půdách _ domnívám se,
že to není z vlastní hlavy autorky, zřejmě 

'á. 'ypudla 
citace zdroje. v kapitole Diskuse bych se přimlouvala za vypuštění úvodních

odstavců, ve kterých se opakují metodické postupy, a které jsou již
popsány podrobně v kap. Metodika

- v příIoze 2 došlo zřejmě k zárněně a chybí graf se sezónními změnami
obsahu vody v půdě, zatímco graf o obsahu Soa v půdě je uveden
dvakrát

- Seznamy druhů se obvykle uvádějí podle abecedy
- pozor na některé drobné chyby v textu (procentuelní, 4pm místo 4 p^,

používání laboratorního slangu...' il& straně 75l]6 vypadla část textu)

Dotazy na autorku:

Jak si vysvětlujete poměrně nízkó zastoupení zástupců řádu
Mucorales ve zjištěném spektru mikromycetů? Mukorovité houby
patří mezi tzv. ,,cukerné houby.o, využívající cukry a jednoduché
uhlíkaté sloučeniny a obvykle jsou z přirozených systémů, ale i
z antropogenně ovlivněných substrátů hojně izolovány. V tomto
případě nikoliv a rod Mortierellu nebyl vůbec zaznamenán. Stejně je
pro mne překvapující i nezachycení zástupců rodu Aspergillus _
zv|áště, když se v našich půdách vyskytují (i když ne svelkou
frekvencí výskytu) a v literatuře jsou ze zasolených půd uváděny.
V aridních oblastech by|y více zaznamenány pigmentované
mikromycety (melanin), zatímco u sledovaných půd tento trend nebyl
zaznamenán. Cím si to vysvětlujete?
Lnacna cast prac| zabyval lclclr se mykoÍIÓrou zasolených půd se tyká
aridních ob|astí (Izrae|., Egypt, Kuvajt), které se Iiší stupněm zasolení,

Značná část prací zabýv ajících se mykoflórou zasolených půd

ale i mnohem vyššími teplotami než obdobné půdy v naší republice.
V l\PR Soos k těmto faktorům přibyt další stresující faktor prostředí
_ nadměrné zamokření půd. Můžete se k tomu vyjádřit?

4. Ordinační diagram RAD neukáza| u většiny izolovaných druhů
výraznější korelaci mezi použitými médii _ zřejmě ztoho důvodu' že

t.

)

3.



/ obě použitá média obsahují dostatečné množství snadno dostupného
zdroje energie (cukry). Domníváte se, že použitím kyselejšíclr nebo
hyperosmotických izolačních půd (případně i v kombinaci s nižší
koncentrací cukrů) by došlo ve srovnání s běžnými izolačními půdami
k výraznému posunu v ordinačním diagramu a tím i k možnosti
určení halofilních nebo acidofilních druhů ve sledovaných půdách?

Přes uvedené připomínky předložená diplomová práce svým rozsahem,
formou a získanými výsledky, jejich zhodnocením a srovnáním s literárními
údaji odpovídá nárokům kladeným na diplomové práce. Autorka prokázala
schopnost samostatné práce i analýzy získanýchvýsledků.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm 1.

Ceské Budějovice 15. 9.2006 RIrIDr. Alena Nováková, CSc.


