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Cíle práce 

1. Zjistit možný vliv exogenně aplikovaných steroidních látek na fluorescenci 

chlorofylu a a morfologické parametry rostlin 

2. Zjistit, zda se uplatňuje vliv stáří listu ošetřených rostlin 

3. Zjistit, zda je rozdílná odezva primárních fotosyntetických procesů u C3 a C4 rostlin 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran): 143 + přílohy  

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito? 4  

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

     

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Práce je napsána na dobré úrovni, v textu je jen málo překlepů. Autorce bych pouze 

doporučila dát si pozor na čárky ve větách a vyhnout se častému začínání věty spojkou a 

podobnými výrazy. (Např. v textu se několikrát opakuje věta začínající slovem „Přičemž“, 



zřejmě ve snaze rozdělit příliš dlouhé souvětí.) Tabulky i grafy jsou srozumitelné a vhodně 

popsané, je dodržen jednotný styl. Líbí se mi také, že autorka zvolila oboustranný tisk a 

šetří tím životní prostředí. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Diplomová práce se věnuje zajímavé otázce možného ovlivnění primárních 

fotosyntetických procesů pomocí exogenně aplikovaných steroidních látek, a to 

v kontrolních podmínkách. Dosavadní studie se zabývaly aplikací těchto látek na rostliny 

převážně za působení různých stresových faktorů, což autorka přehledně zpracovala 

v teoretickém úvodu. Na zodpovězení vytčených otázek vybrala vhodný pokusný materiál i 

metody. Zde bych ráda ocenila nedestruktivní hodnocení morfologických parametrů, které 

bylo provedeno spolu s měřením fluorescence chlorofylu. Rovněž oceňuji metodické 

experimenty zařazené v úvodu experimentální fáze i pečlivě naplánované rozmístění rostlin 

ve skleníku tak, aby byly dodrženy optimální podmínky pro následné statistické hodnocení.  

Předložená práce má velice obsáhlou experimentální část – např. je zde prezentováno 

celkem 232 grafů a další jsou ještě v přílohách. Je vidět, že diplomantka věnovala získání a 

zpracování dat značné úsilí. V případě diplomové práce však takový objem dat nepovažuji 

za přiměřený. Naopak jsem názoru, že práci by velmi prospělo, kdyby autorka nejprve 

provedla výběr těch nejdůležitějších a nejzajímavějších výsledků, a pouze ty následně 

prezentovala. Celá práce by pak byla přehlednější a snáze čitelná. Rovněž přiřazení 

objemných příloh s kompletními vstupními daty je diskutabilní. I přes uvedené výtky ale 

považuji diplomovou práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

K práci mám tyto připomínky: 

- V Tab. 8 (str. 59) je v popisu napsáno: „Uvedeny jsou p-hodnoty při hladině statistické 

významnosti 5 %.“ Přitom je známo, že p-hodnota jako taková představuje dosaženou 

hladinu významnosti.  

- Na grafech z Obr. 5-20 jsou uvedeny rozdílné informace ohledně statistické významnosti 

v podobě oblíbených hvězdičkových symbolů. Zatímco u Obr. 5 je uvedeno, že se tyto 

údaje vztahují k analýze variance (ANOVA), jejíž výsledky jsou již číselně uvedeny v Tab. 

8, u následujících grafů již ANOVA zmíněna není a zdá se, že se data vztahují k testu LSD, 

ale předpokládám, že se jedná opět o údaje z ANOVA. Bylo by dobré tyto popisy upravit, 

případně zdůraznit, že se jedná o dvojí znázornění stejných statistických výstupů. V této 

podobě je popis grafů pro čtenáře trochu matoucí. 

Dotazy:  

1. S ohledem na možné využití studovaných steroidních látek v budoucí praxi, jsou 

v literatuře dostupné informace o jejich bezpečnosti? Byly testovány jejich případné 

(eko)toxické účinky? Je něco známo o jejich (bio)degradaci?  

2. Jakým způsobem byly listy sprejovány? Zajímá mě především, jak bylo zajištěno, 

aby nanesení studovaných látek v uvedených koncentracích bylo vždy provedeno 

opravdu stejným způsobem a látky byly tudíž nanášeny vždy ve stejném poměru 

(látka/list)?  

3. Bude se ve výzkumu pokračovat? Jaký postup diplomantka navrhuje?  

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 



 


