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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce Barbory Danielové je experimentálního charakteru, má 86 stran, 55 citací a jejím cílem bylo 

sledovat vliv dvou potenciálních elicitorů na explantátové kultury Genista tinctoria. 

Práce je členěna obvyklým způsobem. Úvod i teoretická část mají dobrou úroveň a poskytují čtenáři 

dostatečný vhled do problematiky kultivace rostlinných explantátů. Obsaženy jsou i detailní informace o 

matečné rostlině a jejích obsahových látkách. Této části se dá vytknout pouze neobvyklé vkládání citačních 

čísel do názvů kapitol (str. 22 a násl. a zejména str. 47). 

V experimentální části jsou popsány použité metody, materiály, přístroje a pomůcky. K metodice experimentů 

bych měl několik drobných výhrad:  

1. podle mého názoru by měl být ke kotrolním kulturám přidáván 1 ml ethanolu, protože elicitory byly do 

zkušebních vzorků dodávány jako ethanolický roztok. 

2. V popisu metod chybí statistické zpracování výsledků.  

3. V soupisu koncentrací standardů použitých k vytvoření kalibračních křivek na str. 56 chybí vždy nejnižší 

koncentrace standardu, tak jak je patrné z přiložených grafů (str. 57 a násl.). 

Vlastní výsledky jsou dobře zpracovány do formy tabulek a grafů a jsou vhodně komentovány v kapitole 

diskuse. Rovněž seznam literatury je bez chyb a nejasností. 

Celkově je práce psána stručně, jasně a srozumitelně a počet překlepů a pravopisných chyb je minimální. 

 

V rámci diskuse bych prosil zodpovědět také následující otázky: 

- Proč byl laminární box před použitím omýván roztokem ajatinu (str. 52)? Nebylo by lepší použít líh? 

- Jako elicitory byly použity substituované pyrazinkarboxamidy. Předpokládám, že tyto složité látky nejsou 

komerčně dostupné. Kde byly získány? 

Předložená rigorózní práce Barbory Danielové sice obsahuje několik nepřesností a drobných chyb, ale ty je 

možno vysvětlit v průběhu obhajoby. Tuto rigorózní práci tedy doporučuji k obhajobě. 
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