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dizertační práce Mgr. Venduly Valáškové ,,Physiology and eco|ogy of saprotrophic

basidiomycetes degrading dead plant biomass".

Dizertační práce Mgr. Va|áškové se zabývá významnou problematikou degradace

rost|inného opadu půdnímí mikroorganizmy, konkrétně stopkovýtrusými houbami

bazidiomycety. Práce je č|eněna na rozsáh|ý úvod, kapito|u prezentující původní pub|ikace

autorky, diskuzi a závěr. Práci uzavírá početný přeh|ed autorčiných publikací a seznam

|iteratury. Dizertační práce obsahuje 70 stran (bez při|oŽených publikací).

V úvodu autorka výstiŽně a přeh|edně popisuje strukturu buněčné stěny rostlinné buňky a

mechanizmy degradace jejích s|oŽek houbami a baktériemi' Kapito|a pokračuje pasáží

o degradace rost|inného opadu v půdě. Nás|edující kapito|a seznamuje čtenáře s původními

publikacemi, na nichŽ se autorka podí|e|a. První č|ánek se zabývá produkcí houbových

enzymů degradujících |ignoce|u|ózu v doubravě. Druhá pub|ikace s|eduje s|oŽení

spo|ečenstva baktérií asociovaného s houbou Hypholoma fasciculare pomocí metody DGGE.

Třetí pub|ikace nabízí srovnání metod DGGE a TGGE a zároveň obsahuje s optima|izovaný

protoko| pro ana|ýzu spo|ečenstev půdních bazidiomycetů' Čtvrty č|ánek popisuje degradaci

ce|u|ózy a hemice|óz houbou Piptoporus betulinus a purifikaci a charakterizaci h|avních

enzymů podílejících se na tomto procesu - B-g|ukozidázy a endog|ukanázy. Autorka sivšímá i

významu jednot|ivých enzymů v dřevu kolonizovaném houbou a v houbové biomase.

Přeh|edový č|ánek o degradaci ce|u|ózy bazidomycety tvoří pátou pub|ikaci. Šestá pub|ikace

srovnává variabi|itu ce|u|o|ytických, |igninolytických i chitino|ytických enzymových aktivit v L a

o horizontu lesní půdy vztaŽenou na koncentraci mikrobiá|ní biomasy. Pos|ední ělánek

popisuje pokus ko|onizace nesteriIní |esní půdy houbami Hypholoma fasciculare a

Rhodocol lyb i a b utyracea.

Kapito|a Diskuze obsahuje peč|ivě zpracované srovnání získaných výs|edků s dříve

pub|ikovanými daty. Za ve|ice podnětnou povaŽuji zejména diskuzi o v|ivu |akázy a

manganové peroxidázy na rozklad |igninu v půdním opadu a kore|aci mezi enzymovou

aktivitou a koncentrací mikrobiá|ní biomasy. Da|ší zajímavý výs|edek odha|uje nízké
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zastoupení aktinomycet mezi baktériemi tvořící spo|ečenstvo asociované s houbou

Hypholoma fasciculare, přestoŽe tato skupina baktérií je obvyk|e povaŽovaná za rozk|adače

dřevní hmoty'

Kapito|a Závěr vyzdvihuje stěŽejní výs|edky vyplývající z pub|ikací, Za nejvýznamnější

osobně povaŽuji potvrzení komp|exní ú|ohy různých enzymových i neenzymových systémů při

rozk|adu ce|u|ózy, schopnost saprofytických bazidiomycetů rozk|ádat půdní opad navzdory

výrazným rozdí|ům v produkci enzymů jednot|ivých druhů a optimalizaci metody DGGE pro

studium mikrobiá|ního spo|ečenstva v půdě.

V dizertačnípráci se objevují nečetné přek|epy, které však nesniŽují její kva|itu. Kva|ita

ang|ického textu je vysoká, pouze jse objevi| chybné pouŽití s|ova ,,genera.. v jednotném čís|e
- správný odpovidajícítvar jednotného čís|a je ugenus,..

Připomínky a dotazy pro autorku:

1) Na str. 13 je uvedeno Že houby bí|ého a hnědého t|ení mohou být zástupci jednoho rodu.

MůŽete uvézt příklad?

2) str. 18, Aureobasidium pullulans není bazidiomycetová kvasinka' Tato houba patří mezi
askomycety, řád Dothideales.

3) Na str. 25 nejsem přesvědčen o správnosti zařazenÍdruhu lnonotus hispidus mezi houby
měkkého t|ení, obdobně Heterobasidion annosum povaŽuji za typického zástupce hub bí|ého

tlení přík|ad se|ektivní de|ignifikace (výskyt nese|ektivní de|ignifikace povaŽuji za

nepravděpodobný). Jaké jsou |iterární zdroje těchto údajů?

4) Na str. 26 jsou chybně zařazeny rody Cudonia a Spathularia mezi bazidiomycety' Jedná se

o askomycety. Navíc rod Psallioťa je synonymum pro Agaicus a V současné |iteratuře se

neuŽívá.

5) Na str. 26 jsou uvedeny askomycety a deuteromycety jako přík|ady hub rozk|ádající

ce|u|ózu a jednoduché cukry. By|o by vhodné uvézt téŽ zygomycety.

6) V pub|ikaci č. |. je jeden testovaný kmen identifikován pouze na úrovni rodu (Gymnopus

sp.). Metodicky ne|ze postupu identifikace kmene pod|e sekvencí |TS ob|asti rDNA nic

vytknout, prob|ém vychází z nedostatečného počtu DNA sekvencí bazidiomycetů

deponovaných v databázích sekvencí. Z tohoto důvodu bych v budoucnosti doporučova|
p|odnice, ze ktených je kmen izo|ován, fotograficky zdokumentovat, usušit a v případě
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nejasných výs|edků porovnávání sekvencí požádat o přesnější identifikaci odborné
myko|ogické pracoviště.

7) V pub|ikaci č.|l' popisujete rozdíly mezi metodami DGGE a TGGE. Kterou z těchto metod
povaŽujete za vhodnější? Zároveň popisujete extrakci jednot|ivých PcR fragmentů z ge|u a
pro Účely jejich přesné identifíkace uvádíte reamplifikace a klonování fragmentů. Kterou
z těchto technik doporučujete pro rutinní ana|ýzu?

Dizertační práci Mgr. Vendu|y Va|áškové ,,Physiology and eco|ogy of saprotrophic
basidiomycetes degrading dead p|ant biomass.. doporučuji k obhajobě.

doc. RNDr. Micha|Tomšovský, Ph'D.
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