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Cíle práce 

Cíle práce jsou v úvodu jasně definované, jsou realistické a logicky vycházejí z tématu práce. 

 

Struktura (členění) práce  
Předkládaná práce má rozsah 102 textu. Práce je členěna standardním způsobem na úvod, 

metodickou část, výsledkovou část, diskusi a závěr. Všechny tyto části jsou svým rozsahem 

dostatečné a jsou navzájem dobře vyváženy. Práce obsahuje abstrakty v českém i anglickém 

jazyce, které vhodně shrnují obsah práce. Dále práce obsahuje klíčová slova a seznam 

zkratek, kde jsem nezjistil namátkově žádná opomenutí. Navíc oceňuji, že kromě rozvedení 

anglické zkratky je zde i český ekvivalent. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 

 Formální úroveň práce je výborná. Formát nadpisů je jednotný a číslování kapitol na sebe 

navazuje. Grafická úroveň obrázků je také výborná, všechny grafy jsou správně popsány, u 

všech mikrofotografií je měřítko a jsou také adekvátně popsány. Jedinou výjimkou v tomto 

směru je obr. 4 v literárním úvodu, který je převzatý a kde v popisu chybí podrobnější 

vysvětlení, o jaký typ buněk se jedná, a je třeba to hledat v textu. Formát citací je jednotný a 

umožňuje bezproblémové dohledání citace, pouze u dvou citací jsem objevil odchylku od 

formátu v psaní názvů časopisů. 

 

Logická stavba a jazyková úroveň práce 

Logická stavba práce je výborná, nemám připomínek. Práce je psaná čtivě, hezkým jazykem 

bez stylistických neobratností nebo překlepů či gramatických chyb. 

 

Literární přehled:  

   Literární přehled je skutečně aktuální vhled do problematiky přenašečů draselných iontů u 

rostlin. Všechny prameny jsou náležitě citovány a namátkovou kontrolou jsem nezjistil 

závady.  

 

Materiál a metody: 

   Šíře metodik použitá v práci je adekvátní vytčeným cílům. Metodická část práce je velmi 

podrobná, pokrývá celou šíři metod použitých v práci a bylo by zcela určitě možné všechny 

experimenty podle ní zopakovat. Obsahuje také plány jednotlivých experimentů a jejich 

zdůvodnění, což usnadňuje orientaci ve výsledkové části. Zásadní připomínkou je, že jsem 

nenašel metodiku ke kapitole 4.3., tj. jaké primery byly použity ke kontrole exprese KUP5 

v transformovaných liniích. Mám zde i drobné připomínky – v tabulkách udávajících složení 



roztoků by bylo dobré udávat také finální koncentraci dané složky, ne jen koncentraci 

zásobního roztoku a použitý objem. Další drobností je, že elektrický výboj není při 

elektroporaci žádoucí, naopak. A česky by bylo dobré psát spektinomycin s „k“. 

 

 

Experimentální část: 

S experimentální částí jsem také spokojen, cíle a provedení experimentů jsou náležitě 

vysvětleny a experimenty jsou vhodně zvoleny ke splnění vytčených cílů. Prezentovaná data 

jsou řádně podložena a, pokud je třeba, podepřena odpovídajícími statistickými postupy.  

   Přesto i zde mám pár připomínek. V kap. 4.1.1. u obr. 14 a 15 by se měla objevit i 

fotografie ploten těsně po přenesení rostlin, aby bylo možné porovnat případné změny. To 

platí i u dalších podobných experimentů. Také mi není jasné, proč byl zvolen dvoudenní 

interval působení, připadá mi příliš krátký. Můžete mi to objasnit?   

   U kap. 4.3. není vzhledem k absenci metodiky jasné, z které části molekuly pochází 

amplifikovaný fragment – odráží obrázek 20 (ne)přítomnost plného transkriptu nebo i 

případných parciálních transkriptů u mutantní linie? 

   Také bych uvítal přímé experimentální srovnání obou linií kup5-1 a kup5-2. V diskusi na 

str. 78 píšete, že „kup5-1 a kup5-2 mutantní rostliny vykazují stejný růstový fenotyp“, ale už 

třeba Grafy 1 a 9 ukazují určité odlišnosti. Ani chování wt není v podobných typech 

experimentů uniformní (viz např. Grafy 3 a 11), a proto by společná kultivace obou 

mutantních linií a wt byla jistě na místě pro lepší interpretaci výsledků. 

 

Diskuze: 

   Diskuse je opravdu diskusí, vlastní data jsou srovnávána s publikovanými daty. Autorka 

také nabízí různé možnosti interpretace dat v rámci dvou možných hypotéz fungování KUP5. 

Nechybí ani úvahy o možných zdrojích problémů a také výhledy do budoucna. 

   

  

Závěry (Souhrn): 

   Závěry jsou výstižně formulovány a jsou podloženy experimentálními výsledky. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Celkově jsem, i přes výše uvedené výtky, s prací spokojen. Vytčených cílů bylo dosaženo a 

autorka se jistě naučila dobré základy vědecké práce.  

 
 

 

Otázky a připomínky oponenta (povinná část posudku): 

 

- Expresní vzorec KUP5 na obr. 22A připomíná aktivitu DR5 promotoru po 

aplikaci auxinu na špičku kořene. Je to náhoda nebo auxin má vliv na aktivitu 

promotoru KUP5? 

 

- Pro vytvoření funkční translační fúze GFP a KUP5 bude možná potřeba vložit 

GFP do některé cytoplazmatické smyčky, podobně jako u PIN proteinů. Jak byste 

obecně otestovala důležitost intaktního C-konce proteinu pro jeho funkci? 

 

- Bylo by možné pro zjištění funkce KUP5 použít patch-clamp metodu? Jak by 

hypoteticky vypadal její výstup pro vtokový a výtokový přenašeč? 



- V práci uvádíte některé publikované experimenty, kdy bylo do média přidáno 

radioaktivní rubidium 86 pro sledování aktivity draselných přenašečů. Je popsán 

experiment, kdy by byly všechny draselné ionty v médiu nahrazeny rubidnými? 

Mohlo by užití tohoto analogu draselných iontů zvýraznit některé fenotypové 

odchylky u mutantů nebo by šlo čistě  o hladovění jako v případě nahrazení 

draselných iontů sodnými? 
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