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 Disertační práce se zabývá charakterizací společenstev kvasinek v různých lesních 

ekosystémech. Tímto tématem se nikdo dříve nezabýval, takže získané výsledky jsou důležité 

pro všechny navazující práce. Kvasinky navíc představují významnou část mikrobiálních 

společenstev lesních půd a opadu, takže je důležité jejich biologické a ekologické vlastnosti 

zařadit mezi uvažované informace při teoretickém i praktickém hodnocení lesních 

ekosystémů.  

Práce je napsána přehledně, obsahuje čtyři články, z nichž dva už jsou publikovány, 

dále shrnující úvod, diskusi i závěry. Charakter celé práce je průzkumnický, tak je v některých 

částech provázen drobnými nedostatky, které bych doporučovala uvážit před publikováním 

dalších článků. Na některé z nich upozorňuji níže.  

Rozsah předkládané práce je dostatečný. Kombinace molekulárních, 

bioinformatických a chemických metod svědčí o schopnosti autorky samostatně provádět 

vědeckou práci. Velmi oceňuji také extenzivní kultivační práce vedoucí k získání nových rodů 

kvasinek. Disertační práce splňuje podmínky stanovené v § 47, odst. 4, zákona č. 111/1998 

Sb. o vysokých školách, a proto doporučuji disertační práci k obhajobě.  

 

Připomínky:  

 

Závěry by měly být sepsány s mnohem větším nadhledem a v širších souvislostech a to nejen 

z teoretického, ale i praktického hlediska. Vhodnější je forma krátkých bodů, které nutí 

k přesnému vyjádření.  

 

Relativní četnosti vyplývající z NGS se sice běžně užívají pro interpretaci výsledků, ale podle 

mého názoru je třeba se mnohem více (aspoň v diskusi) zabývat jejich nepřesností. V případě, 

že jsou popsány řádové rozdíly, jistě budou potvrzeny i přesnějšími metodami; pokud jsou ale 

rozdíly jen na úrovni jednotlivých procent a ještě jsou zatíženy velkou variabilitou mezi 

opakováními, jejich signifikantní význam je sporný a je třeba je interpretovat opatrně.  

 

Statistické zpracování výsledků je podle mého názoru příliš popisné. Je třeba spolu 

s popisnými metodami používat systematicky a především nástroje pro testování hypotéz a to 

tak, že se hodnotí oba základní parametry, rozdíly v průměru a rozdíly v rozptylu 

hodnocených proměnných. Výsledky testování hypotéz uvádějte do hlavní části publikace, ne 

pouze do supplementu.  

 

Opakovaným problémem mnoha mikrobiálních článků je neuvážení změn P hodnoty při 

stanovení závislosti u většího pročtu proměnných. V naprosté většině vašich výsledků nebude 

hodnota pro zamítnutí nulové hypotézy P= 0.05, jak uvádíte, ale mnohem nižší.  

 

Např. v publikovaném článku Mašínová et al., 2017, FEMS ME, ale i jinde v textu začínáte 

popis výsledků počtem získaných sekvencí. Připadá mi to nevypovídající a nevhodné pro 

první informaci o výsledcích. Nejdříve je třeba uvést nějakou nosnou informaci, aby byl 

čtenář zaujat.  

 

 



Otázky: 

Píšete, že kvasinky se vlastně nedají přesně definovat taxonomicky ani svojí růstovou formou. 

V čem tedy vidíte jejich specifický přínos pro biologii a ekologii lesních ekosystémů, že je 

potřeba se jimi zabývat odděleně od ostatních hub? 

 

Výsledky ukazují, že mikrobiální společenstva se liší podle dominantního stromu na 

stanovišti. Jaké typy látek v opadu podle vašeho názoru nejvíce ovlivňují následné složení 

mikrobiálního společenstva?  
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