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Cíle práce 
1. Zjistit, jestli jsou kříženci odolnější vůči stresu způsobenému zaplavením více než inbrední 
rodičovské linie a jaká je reakce jednotlivých genotypů po obnově optimálních podmínek 
pěstování.  
2. Zjistit, zda a jak se liší odpověď jednotlivých genotypů na stres způsobený zaplavením po 
obnově v závislosti na fázi vývoje, v níž jsou rostliny primárnímu stresu vystaveny  
 
 
Struktura ( členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    
Rozsah práce (počet stran): 149 stran vlastní práce. 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova:     ANO     
Je uveden seznam zkratek?        ANO     
 
Literární p řehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO    
   Je napsán srozumitelně?   ANO   
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?   NE 
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     
    Kolik metod bylo použito?  
Autor použil pro naplnění cílů práce 11 metod pro stanovení příslušných parametrů. 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO     
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO     
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO           
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   
            ANO        
 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO    
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO     

Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO     
 



Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Velmi 
oceňuji grafickou část, v níž jsou vyhodnocovány jednotlivé měřené ukazatele a parametry 
rostlin. Grafy a tabulky jsou na dobré grafické úrovni. Možná by bylo vhodnější tabulky se 
statistickými analýzami vložit do příloh, ale je to pouze věcí názoru.  
Text je napsán relativně pečlivě, bez výraznějších gramatických prohřešků. V textu se 
vyskytuje pouze malé množství překlepů (např. paramenty – s. 55). Chtěl bych studenta 
upozornit na skutečnost, že čeština rozlišuje psaní fyzikálních jednotek u dané hodnoty 
s mezerou a bez mezery. V případě psaní s mezerou se poté jednotka čte jako podstatné 
jméno, kdežto ve druhém případě se jedná o jméno přídavné (např. s. 62, 64, 86, 110,  114, 
117). 
Vynechané stránky či posunutí označení tabulky a vlastní tabulky na další stránku mohlo být 
způsobeno převodem do pdf verze (tab. 8 – 11). Hodnotil jsem elektronickou verzi práce.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Student zpracoval velmi zajímavou a podnětnou diplomovou práci. Musím ocenit velmi 
značný rozsah sledovaných parametrů, včetně jejich vyhodnocení a statistických analýz. 
Vzhledem k rozsahu experimentální části pokusu je vhodné studenta pochválit. Získané 
výsledky objasnily část mechanismů obrany rostlin vůči anoxii a následné regeneraci 
v normoxii. Cíle práce student splnil a též v textu otevírá možnosti dalšího výzkumu. Po této 
stránce nelze práci nic vytknout. Práce je dle mého soudu napsána přehledně a 
chronologicky. Souhrn je jasný a výstižný.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
K předložené diplomové práci mám ještě několik poznámek, které však celkovou 

úroveň této kvalifikační práce výrazně nesnižují. Obvykle se v tomto typu práce 
nepřivlastňuje a práce je psána v trpném tvaru. Pokud se uvádějí vědecká jména rostlin, tak 
by se vždy mělo vycházet z binomické nomenklatury, tedy Trifolium sp. a nikoliv Trifolium 
apod. Toto pravidlo nebylo v řadě případů dodrženo (s. 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25 atd.). 
Dále nebyla u všech vědeckých jmen použita kodifikace. Prosím o vysvětlení, proč je v textu 
uvedeno Vigna radiata L. Wilczek, ale také pouze Vigna radiata? Některé věty v textu na 
mne působí jakýmsi nedokončeným dojmem, kdy není zcela patrné, čeho se týkají a k jakým 
změnám dochází. Zmínka o citlivých a tolerantních genotypech je zajímavá, ale možná by 
bylo vhodné někdy tyto kultivary uvést. V textu chybí odkaz na tabulky 2 (s. 49) a 3 (s. 56).  

V textu je uváděn pojem efektivita využití vody a efektivní využití vody. Jedná se o 
synonyma? Který pojem je správný? 

Při psaní hodnot rychlosti výměny plynů by mělo být správně uvedeno µmol CO2 a 
mmol H2O. Jedná se spíše o doporučení.  

Výsledky jsou velmi pečlivě napsány a popisují získané trendy a závislosti, ale možná 
by bylo vhodné je občas doplnit i číselnými hodnotami, aby čtenář získal představu o 
vzniklých rozdílech. Je pravdou, že toto je uvedeno v grafech a tabulkách, ale pro snazší 
orientaci by to jistě prospělo. Nejedná se v tomto případě o výtku, ale spíše doporučení.  

Mé výhrady se týkají citování, kdy ne vždy bylo správné. V textu jsou např. citovány 
zdroje: Ahmed et al. (2004);  Liu et al. (1996); Wellburn et al. (1994); Yin et al. (2011, 
2012), ale v přehledu použité literatury uvedeny nejsou. Naopak citace Zaidi et Singh (2001) 
není v textu. Pokud jsou dva autoři, tak se při citování uvádí oba a nepoužívá se et al. (např. 
Halliwell et al. (1983) x Halliwell et Gutteridge (1983)). V případě citace Bowler (1992) 
mělo být uvedeno Bowler et al. (1992).  V textu je dále uvedeno: Simova-Stoilova et al. 
(2012)  x Simova-stoilova et al. (2012);  Verma et al., (2014) x Verna et al. (2014).  Co je 
správně?  V přehledu použité literatury není shodně citovano, neboť v textu se objevuje 



např.:  Lin, K. R., Weng, C., Lo, H., & Chen, J. (2004); Yordanova, R. Y., Uzunova, A. N., 
& Popova, L. P. (2005).  

I přes uvedené poznámky a připomínky považuji uvedenou diplomovou práci za 
kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.  
 
 
1. Z pěstitelského hlediska se genotypy kukuřic rozdělují dle tzv. čísla FAO. Co označení 
FAO udává? 
2. V textu metodiky bylo uvedeno, že byla měřena vlhkost substrátu. Jakým způsobem se 
měření uskutečnilo? 
3. Jaké další metody byste použil pro stanovení odolnosti/citlivosti rostlin ke stresorům? 
4. Prosím o doplnění vstupních údajů pro měření rychlosti fotosyntézy  - teplota, ozáření… 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně   x velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 
 


