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 Vliv teploty na životní cyklus zygomycetů 

x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem rešeršní práce byl odborný výklad vliv teploty na životní cyklus spájivých hub. 
Rešerše byla v rámci požadovaného rozsahu BP dobře zpracována, přehledně 
členěna a vhodně doplněna obrazovými přílohami. Možná mohla autorka více vyjádřit 
své postřehy či komentáře k tomuto tématu, ale rozhodně prokázala, že se v tématu 
dobře orientuje a bude moci navázat na tuto rešerši v rámci magisterské práce. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 Práce je přehledně členěna na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje odpovídají rozsahu BP, citovány jsou správně, je zachován 
jednotný vzor citací. Citované údaje z literárních zdrojů jsou relevantní. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je odpovídající – vzhledem k tomu, že se jedná o prvotinu, 
autorka se dopustila „drobných“ prohřešků v textu, i přesto je jazyková úroveň práce 
na dobré úrovni, grafické zpracování textu i obrazová dokumentace odpovídají 
požadavkům na BP  
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
BP velice přehledně a věcně podává ucelený přehled informací týkajících se 
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zadaného tématu. Přes drobné chyby či nepřesnosti v textu (viz níže) hodnotím práci 
jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
V úvodu práce je uveden seznam používaných zkratek, ale nejsou v textu práce 
důsledně používány - někdy autorka začne zkratku používat až po opakovaném 
použití celého názvu nebo po použití zkrtky zase použije celý název pojmu. 
Doporučovala bych do budoucna věnovat tomuto více pozornosti. Zpravidla se při 
prvním použití daného pojmu uvede zkratka v závorce a dále se již používá pouze 
tato zkratka. 
Str. 2 – v přehledu významných pracovníků, kteří se zygomycety zabývali, postrádám 
G.L. Bennyho (žák R.K. Benjamina, který zygomycetům zasvětil celý svůj život) 
Str. 2 – autorka uvádí „příkladem může být hyfový obal druhu Absidia spinosa var. 
biappendiculata (obr. 1, D)“, ale v popisku u obrázku je uvedeno pouze „Absidia 
spinosa“ 
Str. 2 – autorka uvádí „Někdy se mohou tvořit tzv. azygospory (nepohlavně vzniklé 
spory), které vznikají partenogeneticky pouze z jednoho gametangia; morfologicky 
jsou podobné zygosporám (Benny et al. 2001). Byly pozorovány u řádů produkujících 
zygospory (Benjamin (1979).“ – Které to jsou? Zde by bylo dobré uvést tyto řády. 
Str. 3 – zde by bylo vhodné uvést vysvětlení některých použitých pojmů – např. 
merosporangia, sporangioly, obdobně jako u azygospor na předchozí straně. Dále 
zde postrádám zmínku o tvaru a velikosti kolumel ve vztahu k taxonomii. Obecnější 
údaje o typu mycelia najdeme až na následující straně – možná by bylo vhodnější 
začít charakteristiku zygomycet informací o myceliu a dále o typu rozmnožování a 
s tím souvisejícími morfologickými útvary. 
Str. 4 – Postavení zygomycetů (správně je ale „zygomycet“, protože podle Pravidel 
českého pravopisu je správně „ta zygomyceta“ a ne „ten zygomycet“) v systému 
hub – zde postrádám u jednotlivých názvů taxonů právě jméno patřičného taxonu, tj.  
např. „...že jsou odvozeny od Chytrididomycota ztrátou bičíku a změnou organizace 
mycelia...“ by správně mělo být „že jsou odvozeny od kmene/oddělení (podle 
citovaného systému hub) Chytrididomycota ztrátou bičíku a změnou organizace 
mycelia“, aby byl text srozumitelný. Autorka někde v textu napsala správně se 
jménem patřičného taxonu, někde jména taxonů neuvádí – je třeba psát jednotně a 
v tomto případě čeština vyžaduje doplnit jména taxonů před latinským názvem 
taxonu, které se neskloňuje a do českého textu „nesedí“. 
Str. 4 – formulace „Klasifikace z roku 2007 (Hibbett et al.)“ by správně měla být  
„Klasifikace hub z roku 2007 (Hibbett et al. 2007)...“ 
Str. 6 – „Z půdy byly například izolovány druhy Cunninghamella elegans, C. 
echinulata, Coemansia, Mucor hiemalis apod. Některé rody byly izolovány pouze z 
půdy, např. Hesseltinella nebo Zygorhynchus (dnes Mucor) (Benny et al. 2001).“ – 
autorka uvádí druhy, ale ve výčtu je např. jen Coemansia (název rodu). 
Str. 6 – „Druhy řádu Entomophthorales ze skupiny Zoopagomycota...“ – proč 
neuveden přímo název taxonu místo „skupiny“? Dále autorka uvádí „Plísně řádu 
Mucorales, které se často vyskytují na sladkých substrátech, jsou anglicky 
označované jako „sugar fungi“.“ – označení „plísně“  bych nepoužila – správně uvádí 
„sugar fungi“ a ne „sugar molds“ – asi by to šlo vyjádřit lépe bez použití plísní! 
Str. 6 dole – „cryoconitové jámy, cryoconit“ – zde vhodnější v českém textu použít 
české názvy kryokonitové jámy a kryokonit namísto anglických názvů. Možná by bylo 
vhodné do závorky uvést, co vlastně kryokonit je (meteorický prach na ledovcích 
v polárních a vysokohorských oblastech). Autorka dále uvádí výsledky práce z roku 
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1960, možná by bylo dobré zmínit novější výzkumy kryokonitu. 
Str. 12 – Autorka uvádí, že „Teplomilné houby, termotoleranti a termofilové, jsou 
extrémofilní organismy osidlující především antropogenně vytvořené substráty se 
zvýšenou teplotou.“ Kde se nacházejí ve volné přírodě?  
Str. 12 – „Podle Magan (2007) – v češtině je správně „Podle Magana (Magan 
2007)...“ 
Str. 13 – Autorka vytvořila přehlednou tabulku kategorií hub podle teplotních 
preferencí a dobře toto téma zpracovala i v textu – chybí mi však zmínka o 
termorezistentních houbách [heat(thermo)-resistant fungi], i když se tento pojem 
nedotýká zygomycet. 
Str. 16 – „Sporangiospory se tvořily při teplotách 5-0 °C...“ – asi by bylo vhodnější 0-5 
°C? 
Str. 19 – „...u druhu Mortierella ramanniana var. ramanniana (dnes Umbelopsis 
ramanniana var. ramanniana).“ – platný název pro Mortierella ramanniana var. 
ramanniana je Umbelopsis ramanniana (druhá varianta Mortierella ramanniana var. 
angulispora je nyní uváděna pod názvem Umbelopsis angularis). 
Str. 20 – v textu bych se přimlouvala za používání „omega-3-“ mastných kyselin, 
desaturázových enzymů apod.  místo „ω3“ (delta místo Δ). Také bych při prvním 
uvedení názvů kyselin uvedla v závorce zkratku (i když je uvedena v seznamu 
zkratek) a dále pak už bych používala jen zkratku. 
Str. 24 – autorka používá v textu zkratku HS a HSP – v seznamu zkratek nejsou, ani 
nejsou v textu uvedeny – samozřejmě, že se čtenář nakonec dovtípí, že je to zkratka 
pro „heat-shock“, ale mělo by to být při u tohoto pojmu uvedeno v závorce. Pokud 
v českém textu uvedeme anglický výraz HS response, měl by být nějak vyznačen, 
např. „HS response“. 
Ještě dotaz k produkci trehalózy a její funkce v extrémních teplotách. Autorka 
podrobně popisuje produkci této látky při růstu hub při vyšších teplotách a jen 
v jednom případě zmiňuje zvýšenou produkci trehalózy jako adaptaci na nízké 
teploty. Je tedy zvýšená produkce trehalózy adaptačním mechanismem hub při 
vysokých i nízkých teplotách? 
 
Seznam literatury: 
správná citace práce Magana je Magan, N. (2007). Fungi in extreme environments. 
In: Kubicek C., Druzhinina I. (eds) Environmental and Microbial Relationships. The 
Mycota, 4, 85-103.  
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně   x velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2017-pravidla.pdf  

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 30. 5. 2018. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2017-pravidla.pdf

