
Posudek školitele
na diplomovou práci Martiny Hujslové:
''Saprotrofní mikroskopické houby v půdách extrémních stanovišt'(na příkladu NPR Soos)''

Problematika studia mikroskopických hub na extrémních stanovištích je v mykologii
velmi atraktivním tématem. I v naší středoevropsky poklidné krajině lze kupodivu na|ézt
extrémní podmínky; zcela unikátní je právě NPR Soos. Tato lokalita byla myko|ogy zatím
silně opomíjena a tak práce Martiny Hujslové je prvním příspěvkem, ktery se zabývá
diverzitou mikroskopických půdních hub.

Předkládaná diplomová práce má rozsah l16 stran, je doplněna třemi vloženými přílohami
a třístránkovou přílohou s povolením MZP ke vstupu do NPR. Práce má logickou strukturu, je
přehledně členěná a srozumitelně napsaná. Z obsáhlého literárního přehledu (přes 160 prací)
vyplývá, že si diplomantka r-rtvořila ucelený přehled o různých aspektech studované
problematiky.

K práci studentky mohu uvést, Že Martinu téma velmi zaqalo (uŽ ve 2. ročníku) a
pracovala na něm se značným nasazením. Získa|a řadu zkušeností v terénu i laboratoři; na

tomto místě mohu ocenit např. její cit pro práci s kulturami hub. Chtěla bych také

vyzdvihnout, že ve spolupráci s M. Kolaříkem se jim podařilo získat na danou problematiku
vlastní grant GAUKu. Některé výsledky práce pak také již publikovala ve sborníku z česko.
slovenské konference Zivot v pÓde.

Pokud jde o metodický přístup, chtěla bych ocenit komplexnost využitých metod při
strrdiu biodiverzity. Jde především o vyuŽití klasiclých identifikačních metod za|ožených na
kultivaci a morfologii a jejich kombinaci s molekulárními metodami. Tento přístup se ukázal
jako velmi přínosný při hledání identity někteých obtíŽně určite1ných hub.

Pokud jde o sběr dat, Mar1ina celkem odebrala 28 půdních vzorků. Na první pohled to
nevypadá jako vysoké číslo, ale z vlastní zkušenosti vím, že to je mnoŽství' které vyŽaduje
plné nasazení při jejich dalším zpracování. Diplomantka uskutečnila předběŽný zkušební
odběr, při jehoŽ zptacováni se seznámila s typem mikroorganismů přítomných na dané
lokalitě a zvoll'Ia pak vhodnorr metodiku. PouŽitá metodika se osvědčila jako přínosná jak na
úrovni odběru vzorků, tak při ízo|aci hub kultivačními metodami, při identifikaci na základě
morfologických metod i molekulárních metod. Výsledkem tak jsou velmi zqimavé údaje,
které jsou slibné i z hlediska jejich dalšího rczpracování, jIž nad rámec této DP.

Potvrdilo se, že celková skladba společenstev mikroskopických hub na sledované lokalitě
ovlivněné stresovými faktory je opravdu unikátní. Pokud jde o dílčí výsledky, některé ze
zjištěných hub nebyly dosud z našeho uzemí uváděny' některé mikromycety patří dokonce
mezi zce|aneznámé taxony pro vědu.

V kapitole diskuse (10 stran) jsou výsledky interpretovány a podrobně diskutovány se

zřejmou znalostí celkového kontextu problematiky.
Práce je vhodně dokumentována tabulkami, grafy a barevnými fotografiemi. Po stránce

jazykově stylistické je práce napsána velmi zdařile. Z hlediska typografického je zde jen

minimum překlepů.
Na diplomantku mám dotaz týkající se průzkumu bazidiomycetů, který na Soosu na konci

80.let prováděl Lippert: Jak hodnotil tento autor své ná\ezy, pokud jde o jejich unikátnost či
zvláštnost (tj. vazbu na podmínky panující na Soosu)?

Závěr: Cíle stanovené v práci byly splněny. DosaŽené výsledky přinesly podněty pro další
studium. Práci považýl za velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení

,,výborně...
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