Oponentský posudek na magisterskou páci Bc. jiřího Svobody

Přenos a detekce račího moru v experimentálních podmínkách
Předložená diplomová práce se zabývá sledováním přenosu spor Aphanomyces astaci ze
severoamerických druhů raků na raky původní na našem území. Magisterská práce je mimořádná
svou stylistickou kvalitou, objemem získaných dat i jejich kvalitním vyhodnocením. Není pochyb,
že výsledky této práce budou i publikovány v kvalitním mezinárodním časopise.
Z úvodu je zřejmé, že bylo syntetizováno poměrně velké množství literatury, které je k
danému tématu k dispozici. Text tohoto literárního přehledu je velmi srozumitelný a čtivý. A to platí
i o celé předložené práci. V žádném případě nemůže být o literárních schopnostech autora
diplomové práce pochyb - celkem 78 osm stran včetně příloh je nadstandardní objem psaného textu,
který mě upřímně vyděsil při prvním otevření PDF souboru s prací. Nicméně práce je napsána
opravdu velmi čtivě a tudíž její objem ve výsledku nebyl pro mne jako oponenta vůbec zatěžující.
Součástí úvodu je i úvod do metodiky, který velmi oceňuji, protože v metodicky
komplikovanějších pracích je metodický úvod nezbytný pro pochopení celé práce čtenáři, kteří
nejsou experty v daném oboru. K této části úvodu mám drobnou připomínku týkající se primerů pro
single round PCR (str. 14), které jsou označeny za specifické. Jestliže primery amplifikují určitou
DNA u více než jednoho druhu organismu, neměly by být nazývány jako specifické. Přesnější by
bylo uvést např. “rodově specifické primery s druhově specifickou délkou amplifikovaného úseku
DNA”. Dále jsem v úvodu postrádal seznámení čtenáře s taxonomickým a fylogenetickým
zařazením studovaného patogenu. V literárních odkazech jsem našel celou řadu zmínek o “crayfish
plague fungus”, což by mohlo (milně) napovídat, že Aphanomyces astaci patří do skupiny Fungi.
Obecně jsem zastáncem stručné jasné metodiky, ale v případě této práce mi určitá
rozvláčnost metodiky nevadila. Naopak takto zeširoka pojatá metodika může být lépe srozumitelná
začínajícím studentům nebo dokonce i široké veřejnosti.
Gratuluji Jiřímu Svobodovi k velmi zdařilým výsledkům, které naplňují vytýčené cíle. Je
zde jednoznačně prokázáno, že k šíření spor z raků pruhovaných dochází nejenom po dobu svlékání
kutikuly či úhynu jedince. A byla tedy zodpovězena hlavní otázka vyslovená při zadávání
diplomové práce.
Diskuze je neméně zdařilou částí diplomové práce. Dává do souvislosti získané výsledky se
současným stavem poznání daného oboru. Zde bych rád vyzdvihnul velmi kvalitní úroveň stylistiky
a minimum gramatických chyb a překlepů v celé magisterské práci.
Namátkovou kontrolou literatury jsem nenašel žádný nedostatek, jen u odkazu Svoboda 2011 je
trochu neobvyklé citovat rukopis, který je v přípravě jako součást vydané PhD práce.
Předložená magisterská práce je podle mého názoru mimořádně kvalitní. Většina nejasností
nebo otázek, které mě napadaly v průběhu čtení byla zodpovězena v následujícím textu. Drobný
nedostatek spatřuji jen v chybějícím zařazení A. astaci do systému popřípadě jeho fylogenetické
vztahy. Z tohoto plyne i má jediná otázka: Jaké je současné zařazení A. astaci v systému a bylo
vždy v průběhu výzkumu tohoto druhu neměnné, nebo se jeho systematická příslušnost lišila od
současnosti? Nemohu se bohužel účastnit obhajoby, protože budu tou dobou právě na konferenci,
ale nepochybuji, že příslušná komise posoudí kvalitu odpovědi na mou otázku.
Předloženou magisterskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.
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