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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

x C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

x C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

(obvyklá délka standardního oponentského posudku je cca 2 strany) 

 

Bakalářská práce Kristýny Štěpánové se věnuje tématu v současnosti velmi aktuálnímu, 

sledujícímu vlivy atmosférických polutantů na dřeviny, v tomto případě na jehličnany. Studium 

změn struktury jehlic, orgánů, které přicházejí do styku s polutanty obvykle jako první, může 

napomoci pochopit změny ovlivňující životaschopnost rostlin; zároveň může ukázat možnosti 

výběru dřevin vhodných do určitých oblastí. Jak autorka sama uvádí, dosud publikované výsledky 

neumožňují jednoznačné závěry a pokud bude autorka v této práci pokračovat, může přispět 

k pochopení této problematiky.  

Práce vychází ze značného množství publikací vybraných vhodně ke zvolenému tématu, 

bylo zvoleno i relevantní členění. Vhodně jsou rovněž do práce zařazeny obrázky, které 

dokumentují popisované změny. Oproti tomu konečné zpracování už dobrému začátku příliš 

neodpovídá. Zdá se, že autorka, bohužel, neměla na ně dostatek času, takže práce obsahuje poměrně 

značné množství nejasností, nepřesných formulací, překlepů a drobných gramatických prohřešků, 

z nichž mnohé uvádím v následujících odstavcích.  

 

Připomínky k textu 

V textu na řadě míst používáte jednak termín průduchy, jednak stomata, a to mnohdy i ve 

stejných kapitolách i odstavcích. Bylo by vhodné terminologii sjednotit.  

V české verzi abstraktu uvádíte nadprůduchová prohlubeň, v anglické verzi „substomatal 

cavity“. 

Na str. 5 hovoříte o trojnásobném globálním nárůstu dusíku v atmosféře – asi se nejedná o 

samotný dusík. 

Na str. 7 uvádíte, že pro čeleď borovicovité je typický ramenovitý parenchym, u jedle je 

naopak mezofyl rozlišen na palisádový a houbovitý parenchym a smrk má mezofyl nerozlišený. Ale 

jak jedle, tak smrk patří také do čeledi borovicovité a ramenovitý parenchym pro ně typický není..  

Na téže straně píšete o poškození lesů a terestrických ekosystémů. Lesy nepovažujete za 

terestrické ekosystémy? 

A na téže straně uvádíte, že regulace výdeje vody průduchy je výhodná hlavně v zimě. Jistě 

to není hlavně výhodné pouze pro zimní období.  

Na str. 8 uvádíte, že pryskyřičné kanálky se nacházejí na rozhraní mesofylu a hypodermis, 

ale i obrázky, které uvádíte, ukazují, že tomu tak vždy není, viz např. řez jehlicí borovice. 

Na téže straně uvádíte, že buňky středního válce jsou později silnostěnné a lignifikované. To 

asi neplatí pro všechny buňky středního válce. Můžete upřesnit, o které buňky se jedná? Na téže 

straně uvádíte, že v endodermis jehlic jsou přítomny Casparyho proužky. Ty ale nebyly prokázány, 

jak sama uvádíte o několik vět dál, u všech jehlic.  

Na str. 15 uvádíte, že jehlice smrků odpovídají sníženou tvorbou palisádového parenchymu. 

U smrku, jak ostatně ukazují i vámi použité obrázky, se ale palisádový parenchym nevyskytuje. To 

ostatně sama uvádíte na straně 7. Na téže straně doporučuji sjednotit uvádění názvů sledovaných 

dřevin. U některých uvádíte český i latinský název, u některých jen název český. Totéž pak i na str. 

19.  

Na straně 16 citujete práci Soukupová a kol., 2001 a uvádíte v souvislosti se změnami 

v mezofylu interakci s ozonem. Pojednává tato práce opravdu o vlivu ozonu?  

U obrázku 8 by podle mého názoru bylo lepší vybrat pro porovnání buď stejný druh, nebo 

stejný stupeň znečištění. Z jakého důvodu jste vybrala právě tyto dva obrázky? 

Na téže straně uvažujete na základě citované publikace (Nikolić a kol.) o možném významu 

větší hustoty průduchů u jehlic douglasky ovlivněné různou mírou znečištění. Domníváte se, nebo 

je to názor autorů, že tento faktor „ rozprostře průnik polutantů do jehlic více průduchy a tím zmírní 

stresovou zátěž“? Zároveň uvažujete o významu menších průduchů. Tato změna by mně připadala 

výhodnější, vzhledem k tomu, že menší průduchy jsou obvykle schopné rychlejší reakce a tím 

otevírání a zavírání, avšak mezi údaji z této publikace, které uvádíte, velikost průduchů 



nezmiňujete. Byla tato hodnota sledována?   

Nebylo by vhodnější u obr. 14 použít jiný termín než granulový tanin, např. tanin 

v granulích?  

Ve druhém odstavci na str. 23 uvádíte „ v druhé fázi už jsou změny pozorovány na úrovni 

chloroplastů“. V předchozí větě ale říkáte, že ke změnám dochází nejdříve na úrovni chloroplastů. 

Krom toho by bylo vhodné sjednotit skloňování termínu stroma, v 2. pádu používáte někdy stroma 

a někdy stromatu. 

V textu k obr. 15 je zřejmě chybně uvedeno, že dochází k redukci gran v mitochondrii. Co 

znamená zde uvedený termín „normální zimní lipid“? 

Jak rozumět následující větě na str. 18.? „ V analýze byly porovnávány jehlice vystavené 

znečištění z cementárny a kontrolní jehlice ze znečištěné oblasti“.  

V seznamu literatury chybí citace Niinemets a kol., 2007 a Pensa a kol., 2004 uvedené 

v textu. U publikace Soukupová a kol. je nesprávně uvedený název. 

Krom toho bych doporučovala v seznamu literatury sjednotit psaní anglických názvů prací. 

V seznamu jsou částečně používána velká písmena u přídavných a podstatných jmen, částečně malá 

písmena.  

V dalším odstavci uvádím některé překlepy, bylo by dobré si uvědomit, že takovéto chyby, i 

když nejsou zásadní, zhoršují názor na předloženou práci. 

Str. 1 – transmisivní místo transmisní EM 

Str. 4 -  aerosoly s živností místo životností 

Str. 7 – epistomální místo epistomatální  

Str. 9 – stále zelené místo stálezelené 

Str. 12 - tak to mu místo tak tomu 

Str. 15 – pole autorů místo podle autorů 

Str. 16 – a sním místo a s ním 

Str. 21 – tyto stádia místo tato stádia 

Str. 26 – Picea Rubens místo Picea rubens  

Vzhledem k některým nesrovnalostem v textu bych pro další práci doporučovala podrobněji 

prostudovat anatomickou stavbu jehlic. Uvádíte, že vycházíte z monografie Lux et al. V této 

publikaci jsou uvedeny pouze úplné základy anatomie konifer, které by bylo zapotřebí doplnit.  

 

B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

Dotazy  

Bylo by možné specifikovat velikost prachových částic, které jsou v souvislosti s negativním 

vlivem na rostliny studovány? 

Jaký druh borovice byl použit v práci Cole a kol., (str. 9) pro porovnání vlivu klimatu? 

Na straně 9 uvádíte vliv ozářenosti na stavbu jehlic. Byl skutečně stanovován objem 

jednotlivých pletiv v jehlicích a pokud ano, jaká metoda byla použita? Krom toho citovaná práce 

není uvedena v seznamu literatury.  

Na straně 9 uvádíte termín jednotné transfusní pletivo. Co si pod tímto vyjádřením představit?  

Co znamená rozpad podprůduchové dutiny (str. 13)? 

Mohla byste podrobněji vysvětlit, jak dochází ke snížení pH v buňkách po vstupu oxidu 

siřičitého do nitra jehlice? 

Na str. 5 uvádíte zajímavé výsledky studia jehličnanů v bělehradských parcích. Bylo by 

možné podrobněji charakterizovat, o jaké znečišťující látky se jednalo a jak byl stanoven stupeň 

znečištění? A pokud jde o uvedenou tabulku (obr. 9), v řadě parametrů nejsou výrazné rozdíly. 

Bylo také autory práce provedeno nějaké statistické vyhodnocení, a pokud ano, mohla byste uvést 

jeho výsledky? 

Co znamená (str. 17) zahuštění vrstev epidermis a hypodermis?  

       Existuje nějaká představa o charakteru „drobných průhledných vakuol“, o kterých hovoříte na 



Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

str. 19? Co znamená, že vakuoly vytvoří cytoplazmatické vlákno? Krom toho podle obrázku se 

nezdá, že tento útvar se nachází uprostřed buňky. Mohla byste obrázek podrobněji vysvětlit?  

Co znamená „a,b – (LM), 20 m“  uvedené v popisu obrázku 12?  Obrázky a a b zjevně 

nejsou ve stejném měřítku, což by mělo být uvedeno. U obrázku 12 c CW neoznačuje centrální 

vakuolu ale buněčnou stěnu. 

Můžete podrobněji vysvětlit, co znamená redukce lamel mezi grany? 

       Jsou v albuminových buňkách opravdu přítomny chloroplasty (str. 24)? 

 

Vzhledem k tomu, že, jak i sama uvádíte, současné výsledky studií znečištění ve vztahu 

k struktuře jehlic nevedou k jednoznačným závěrům, máte nějaký plán, jaký postup byste pro 

řešení této problematiky zvolila?   

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (označte) podmínkou přijetí práce 

V opravném lístku doporučuji uvést podstatnou nesrovnalost v české a anglické verzi 

abstraktu (nadprůduchová prohlubeň x substomatal cavity. U obr. 12 by mělo být opraveno 

označení CW.   

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace  2- 3, podle kvality prezentace a odpovědí na dotazy   

 

Datum vypracování posudku: 30. 8. 2020 
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