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Obecná diskuze:
Doc. Cvrčková – V práci uvádíte první použití termínu termín
proteom Wilkinsem v roce 1996. Odkud tato informace pochází? Již
v r. 1995 se tento termín vyskytuje ve snadno dohledatelných
publikacích. Studentka neuměla uspokojivě odpovědět.
Dr. Fischer – Během obhajoby jste řekla, že vodním deficitem je
nejvíce ovlivněna fotosyntéza. Proč je vodním deficitem nejvíce
ovlivněna právě fotosyntéza? Proč jsou pro fotosyntézu potřeba
otevřené průduchy? Studentka odpověděla až po sérii návodných
otázek.
Prof. Albrechtová – komentáře – 1) práce zůstává velmi na povrchu,
soustředí se na stresové reakce rostlin ve velmi obecné, učebnicové
rovině. 2) práce neobsahuje jedinou grafiku, tabulku. Studentka
reagovala, že musela na poslední chvíli práci zkracovat. Nicméně
práce má 37 stran, tedy prostor na grafickou dokumentaci byl
značný. Dotazy: - 1) prosím, shrňte hlavní poznatky práce –
morfologické, fyziologické i proteomické. Studentka neuměla
uspokojivě odpovědět. 2) Jaká je první reakce na nedostatek vody,
ještě před projevem snížení rychlosti fotosyntézy? Studentka
neuměla odpovědět, že je to růst. Návazná otázka byla: Jak je
zajišťován dlouživý růst buněk? Studentka neuměla odpovědět. Co je
to turgor buněk? Studentka neuměla uspokojivě odpovědět.
Doc. Cvrčková – komentář - je v pořádku, že jste si načetla učebnice
či přehledové články, ale vědecký text rešeršního charakteru je nutno
stavět na primárních vědeckých článcích. Práce obsahuje velké
množství přehledových článků bez uvádění zdrojových citací.
Dr. Fischer - Co je to zasolení? Jaké má účinky na fyziologii
rostliny? Studentka odpověděla částečně.
Prof. Albrechtová - Jaký je rozdíl mezi salinitou a sodicitou?
Studentka neuměla odpovědět.
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Dr. Fischer – Uvádíte, že „new breeding techniques“ jsou účinnější
než genetické modifikace. Jak to myslíte? Studentka neuměla
uspokojivě odpovědět.
Doc. Žurmanová – Uvádíte, že kořeny jsou schopné přijímat od
mikroorganismů fytohormony a proteiny. Mohla byste to blíže
vysvětlit? Jak si lze představit toto propojení? Studentka neuměla
uspokojivě odpovědět.
Prof. Albrechtová - Jaká je struktura hlízek u rostlin s hlízkovými
bakteriemi? Studentka odpověděla, že bakterie jsou v
mezibuněčných prostorech, více o struktuře hlízek nevěděla.
Doc. Žurmanová – Zmínila jste, že zvýšení teploty o 1 °C sníží
výnosy o 6 % - jak dlouho musí tato změna trvat? Studentka neuměla
jasně odpovědět.
Prof. Albrechtová - Kdy můžeme mluvit o zvýšení teploty o jeden
stupeň jako o klimatickém faktoru? Víte, jak se změnila teplota Země
od preindustriální sféry? Studentka neuměla odpovědět.
Doc. Cvrčková – Byl při přípravě práce použit nějaký citační
software? Jak to, že v některých případech jsou citovány zjevně
irelevantní práce, např. práce Ford et al. 2011 o zemědělské politice
rozvinutých zemí jako zdroj informací o chování enzymového
aparátu při zotavení ze stresu? Zdá se, že citace jsou přinejmenším
posunuty, pokud nejsou zcela irelevantní.

Zápis z porady komise:
Školitel hodnotil práci jako výbornou, oponent jako velmi dobrou.
Oponent byl na obhajobě přítomen, školitel se omluvil. Oponent ani
školitel však nejsou pedagogičtí pracovníci Přír. fakulty UK. I když
oponent upozornil na nedostatky textu, nalezené chyby nepovažoval
za nedostatky neslučitelné s úspěšnou obhajobou. Například bylo
(oprávněně) konstatováno, že některé z literárních zdrojů nejsou
citovány korektně. Nicméně již nekontroloval relevantnost
citovaných prací, která se ukázala jako zásadní.
V diskuzi studentka nedokázala uspokojivě zodpovědět (či
odpověděla částečně až s pomocí doplňujících návodných otázek)
velmi mnoho naprosto základních otázek s přímou vazbou k tématu
práce (dotazy na limitaci fotosyntézy vodním deficitem, význam
turgoru pro růst apod.) - toto však nelze pokládat za podstatný
nedostatek pro úspěšnou obhajobu BP.
V průběhu obhajoby však vyšlo najevo, že v práci je velké množství
podstatných faktických chyb v citování literárních zdrojů - citované
práce svým obsahem ve značném počtu případů neobsahovaly
poznatky, u nichž byla citace v textu uvedena, tedy jednalo se o
irelevantní citace. Dr. Fischer konstatoval, že v kapitole o
fytohormonech jsou citace též nesprávně uvedeny – zdá se, že jsou
posunuty o jednu.
Komise konstatovala, že rozsah irelevantních citací je natolik velký,
že není řešitelný opravným lístkem. Navíc práce obsahovala
převážně jen obecné poznatky reakce rostlin na stres a zůstávala
velmi na povrchu velmi široce definovaného tématu. Komise na
svém rokování konstatovala, že především s ohledem na tyto zcela
zásadní chyby v literárních odkazech věcná ani formální úroveň
práce neodpovídá standardům kladeným školitelským pracovištěm
na bakalářské práce a že rozsah nedostatků je takový, že jej nestačí
řešit opravným lístkem. Komise se po hlasování (4 hlasy pro
neprospěl, 2 hlasy pro stupeň dobře) rozhodla práci klasifikovat
stupněm 4 - neprospěla. Komise dále doporučila, aby při přípravě
nové verze práce studentka: 1) včas konzultovala obsah práce s
interním konzultantem z Katedry EBR PřF UK, 2) aby ve spolupráci
se školitelem zúžila název práce a pak 3) zahrnula detailnější popis
klíčových bodů korespondujících s názvem práce, což v současné
verzi práce prakticky chybělo.
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Výsledek obhajoby: neprospěl/a (4)

Předseda komise: RNDr. Michal Hála, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
(přítomen)

............................

 doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
(přítomen)

............................

 doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. (přítomen) ............................

 doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (přítomen) ............................

 RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (přítomen) ............................
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