
oponentský posudok:

Diplomová práca: Molekulárne genetická a morfologická ana|ýza komplexu
Geosmithia lavendula (autor Martin Kostovčík)

Práca má l06 strán a je klasicky členená do šiestich kapitol, nazvaných Úvod, Prehl'ad
literatúry, Materiál a metódy, Výsledky a Diskusia, nasledovaných bohatým Zoznamom
citovanej literatúry. Na začiatku práce je zaradený anglický abstrakt s uvedenými
kl'účovými slovami. Súčast'ou práce je l5 tabuliek, 13 obrázkov a viac než 160 cítácií
literárnych prameňov.

Krátky uvod zoznamuje čitatel'a s témou diplomovej práce a zároveň výyčuje
hlavné ciele, ktoými sú izo|ácia nových kmeňov fialovospórových zástupcov rodu
Geotrichia a ich charakteúzáciapomocou molekulárnych a morfologických znakov'

Prehl'ad literatúry podáva čitatel,ovi informácie dóležité pre pochopenie
výsledkovej časti práce a je tematicky vel,mi obsiahly. Autor v krátkosti popisuje rod
Geotrichia a spojenie fialovospórových zástupcov tohto rodu s floemofágnym kÓrovcom
Hypoborus .ficus. Ďalej sa venuje hlavným metódam používaným v molekulárnej
taxonómii a podrobnejším popisom PCR fingerprintingových metód pouŽitých v práci
(RAPD' ISSR PCR). Z génových sekvencií pouŽívaných v molekulárnej taxonómii
zmieňuje autor pouŽitie sekvencí rDNA a medzerníky ITS, ktoré autor využil vo svojej
práci. V druhej časti prehl'adu literatúry sa autor venuje vymedzeniu druhu u
anamorfných húb. Táto čast' prehl'adne popisuje rózne koncepty biologického druhu a
znaky slúžiace na ich odlíšenie. Záver prehl'adu literatúry je venovaný štúdiu životnej
stratégie druhu pomocou metód populačnej genetiky.

Napriek vel'mi širokému zameraniu kapitoly Prehl'ad literatúry sa autorovi
podari|o v krátkosti vel'mi výstižne priblížit' všetky oblasti potrebné pre pochopenie
práce. Vzhl'adom na množstvo rÓzne zameraných citácii by tento preh|'ad mohol byt'
výborným manuálom pri čítaní podobných prác zaoberajúcich Sa molekulárnou
taxonómiou húb.

Kapitola Materiál a metódy obsahuje pomerne podrobný popis použitých metód,
u taxonomických ana|ýz nechýbajú zmienky o parametroch a nastaveniach použitých
programov. Naopak trochu chýba odkaz na navrhovanie primerov pre RAPD ana|ýzu,
túto informáciu nájde čitatel' aŽ v kapitole výsledky.

Kapitola qýsledky je dost' rozsiahla: má 29 strán. Autor izolova| mikroskopické
huby z 81 lokalít z oblasti Stredozemného mora' celkom 152 kmeňov' Zo |23 vzoriek
izoloval DNA a podrobilju RAPD a ISSR fingerprintingu. U časti primerov musel autor
optimalizovať podmienky PCR, aby získal vhodné molekulárne markery. Z
fingerprintingu zistil 3 operačne taxonomické jednotky. oprávnenost' ich existencie
potvrdil aj morfologickou ana|ýzou.ITS analýza rDNA 50 vybraných kmeňov potvrdila
prítomnost' troch skupín. Populačne genetickými metódami autor potvrdil u najlepšie
vzorkovanej skupiny oTU1 klonálny spÓsob rozmnožovania.

Kapitola Diskusia je vydarená. Autor diskutuje jednak morfologickú a jednak
molekulárne genetickú ana|ýzu. Výsledky dobre korelujú, na zákIade morfologickej
ana|ýzy ale nie je rnožné jednoznačne vyčlenit' všetky 3 oTU. Rozsiahlejšie, ale vel'mi
vhodne, sú diskutované výsledky z populačne genetických analýz. Y záverečnej časti



IJ
Y diskusie autor zdÓvodňuje prečo je o jednotlivých oTU možné uvaŽovat' ako o nových

druhoch. Prácaje ukončená stručným súhrnom dosiahnutých výsledkov.

K práci mám niekol'ko faktických pripomienok a otázok:

1. Prečo ste sa zamerali na skupinu fialovospórových zástupcov rodu Geosmithia? Čím sa
odlišujú iní zástupcovia tohoto rodu?
2. Prečo sa autor domnieva, že schopnost' či neschopnost' rastu pri 37"C je ýznamný
fyziologický znak? Nemohlo by ísť o termosenzivívnu mutáciu jediného génu?
3. Plánujete izoláciu ďalších kmeňov aj mimo oblasti Stredozemného mora, teda napr. na
našom uzemí?
4. Populačne genetické analýzy by ešte vyžadovali d'alšie vzorky. Kol'ko vzoriek by ste
asi ešte potrebovali na ''štatisticky kompletné'' potvrdenie vašich záverov?

pripomienky:

str.2l Ako ste prišli k záveru, že ýchlosť migrácie naagarózovej elektroforéze sa líši u
fragmentov s rÓznym obsahom GC párov? Aké chyby ovlyvní ''veťká koncentrácia
agarózy,,?

str. 56 Spád napátia pri elektroforéze má jednotku V.cm-] a nie V.cm-2

formálne pripomienky:

Autor nemá konzistentne číslované obrázky a tabufky, zbytočne z|ožité sú aj samotné
,,názvy,,, v práci sa totiž vyskytujú: tab., tabul'ka,tabu|,a (so samostatným číslovaním),
obr. (číslované od 3) a 1 mapa

odporučil by sorn neskloňovat' latinské názvy (kmene Geosmithi), v najhoršom je
moŽné použit' poslovenčené''kmene geosmithií''

Autor sa vyhol používaniu zbytočných anglikanizmov, bohužial' ale práca oplýva
mnohými československými ýrazmt Niektoré chyby snáď vznikli pri automatických
opravách textovým editorom, každopádne hrubky v Y/I sú myslím plne v kompetencii
autora.

Celkové hodnotenie:

Práca splňuje faktické aj formálne náležitosti kladené na diplomové práce. Vzhl'adom na
veťký rozsah experimentálnej práce a dÓkladnú ana|ýzu výsledkov plne odporúčam
predkladanú prácu k obhajobe.

Praha,26.5.2006 Vg."\La$n Kuthan


