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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Petry Šídlové byla vypracována v Laboratoři rostlinných biotechnologií v Ústavu 

experimentální botaniky Akademie věd ČR v Praze pod vedením RNDr. Radky Podlipné, Ph.D.  

Tematicky je práce součástí projektu Laboratoře rostlinných biotechnologií zabývajícího se fytoremediací 

kontaminovaných půd.  

V obsáhlé teoretické části autorka seznamuje čtenáře s fytoremediací, s kontaminujícícmi látkami a 

s metabolismemm xenobiotik v rostlinách. Podkladem pro teoretickou část diplomové práce Petry Šídlové je 

103 literárních odkazů, což svědčí o podrobné a pečlivé literární rešerši.  

Cíle práce jsou dobře a srozumitelně formulovány. Rovněž názorně a přehledně je zpracovaná metodika. 

Výsledky jsou zpracovány do mnoha tabulek a grafů. Diplomantce se podařilo získat řadu hodnotných 

výsledků. Dosažené výsledky jsou adekvátně diskutovány a logicky zhodnoceny. Závěry pak plně odpovídají 

vytyčeným cílům. 

 

Připomínky 

1. Kap. 2.5.3.1 Monoxygenasy mají být Monooxygenasy, chybí citace Stiborová a kol. 2000, Riviére 1987, 

neúplná citace Nebert a kol. 1989). 

2. Nerozlišujte graf a obrázek, vše by mělo být označeno jako obrázek a číslováno postupně. 

3. Obr. 11 chromatografické záznamy z HPLC vykazují výrazný vrůst pozadí (base-line).  

 

Dotazy 

1. Které rostliny jsou schopné odstranit velké množství vody z půdy (využívají se jako „organické pumpy“)? 

2. Co se při fytovolatilizaci pak udělá s těkavou formou kontaminantu? 

3. Co znamená „skupina C potenciálních lidských karcinogenů“? 

4. Proč se rostlinám v dalších dnech kultivace přidávalo další množství RDX (HMX)? 

5. Jak se liší K10 a K50 v grafu 9 a 11? 

6. Graf 13, 8 dní, čím byl způsoben velmi nízký obsah RDX v kořenech? 

7. Co znamená v grafu 13,14,15,16,23,24,25 a 26 popis osy y (µg/mg DM)? 

 

Celkově předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.  
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