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Název práce: „Vliv sucha na metabolismus rostlin tabáku (Nicotiana tabacum L.)“ 

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

1. Rozsah DP a její členění

x A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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

x B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrubými chybami 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

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

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

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

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. :



Diplomová Lucie Miedzinské se zabývá vztahem mezi nedostatkem vody a regulací enzymů 

NADP-dependentní  malátdehydrogenasy  dekarboxylační  (NADP-ME),  fosfoenolpyruvát- 

dekarboxylasy (PEPC) a pyruvát,  fosfátdikinasy (PPDK) na úrovni exprese genů, množství 

specifického proteinu a enzymové aktivity. Diplomantka zjistila, že při stresu suchem dochází 

ke zvýšení aktivity všech sledovaných enzymů. V případě NADP-ME zvýšená enzymatická 

aktivita korelovala se zvýšením exprese (zejména chloroplastové izoformy). V případě PEPC 

se na zvýšení aktivity významně uplatnila fosforylace enzymu.

Předkládaná diplomová práce má obsáhlý úvod, který je věnován jak stresové fyziologii, tak 

charakterizaci  sledovaných  enzymů.  Materiál  a  metody  jsou  popsány  dobře  a  dostatečně 

podrobně.  Výsledky  jsou  uváděny  přehledně,  ve  formě  grafů.  Diskuse  prokázala  dobrou 

orientaci diplomantky v odborné literatuře, o čemž svědčí i množství citovaných prací (107). 

Diplomová práce je pečlivě vypracovaná, množství překlepů je minimální (např. v anglickém 

názvu má být „tobacco“). 

Dále bych měla pár připomínek.

- Formulace na str. 3, ř. 2 - 4 „sucho patří mezi nejčastější stresy, neboť k němu dochází nejen 

při nedostatku vody,  ale i sníženou schopností přijímat vodu kořeny v zasolených půdách či 

za chladu“ je poměrně nepřesná. Pojem sucho označuje nedostatek vody v půdě. Přesnější 

formulace: Rostliny mohou trpět nedostatkem vody nejen při suchu, ale i při zasolení nebo 

chladu.

- Kyselina abscisová (ABA) není syntetizována cytoplazmatickou drahou přes mevalonát (str. 

15, ř. 24), ale plastidovou drahou přes MEP (2-methyl-erythritol-4-fosfát).

- Rolí ABA není zavírání a otevírání průduchů (str. 16, ř. 2), ale zavírání průduchů a inhibice 

jejich otevírání.

- Pohyb  svěracích  buněk  není  vyvolán  „dynamickými  změnami  látek  v mezibuněčném 

prostoru (str. 16, ř. 5), ale ve svěracích buňkách (kde souvisí se změnou jejich turgoru)

- Zvýšení koncentrace ABA není vyvoláno snížením turgoru (str. 18,  ř. 11), ale naopak ABA 

ovlivňuje iontové kanály, což má za následek snížení turgoru.

- Lépe  než  „nefotosyntetické  orgány“  (str.  31,  ř.  5)   je  třeba  uvádět  „nefotosyntetizující 

orgány“

Diplomantka by si mohla dát větší pozor na rozdíl mezi anglickým a českým slovosledem: např. 

str. 11, ř. 8  „Světlo odrážející trny nebo silná kutikula patří...“ 

B. Obhajoba



Dotazy k obhajobě 

1) Na str. 3 a 4, ř. 12: diplomantka uvádí „expresi proteinu ...a transkripce mRNA..“ Výraz 

exprese proteinu se už sice poměrně vžil, nicméně termín transkripce mRNA, pokud vím, 

používán není. Mohla byste stručně charakterizovat jednotlivé kroky proteosyntézy?

2) Na str.  23,  ř.  20  se  zmiňujete  o  regulaci  NADP-ME díky měnícím se  podmínkám ve 

stromatu chloroplastů – které podmínky jste měla konkrétně na mysli?  

3) V diskusi na str. 73 uvádíte, že cytoplazmatická izoforma NADP-ME je stimulována ABA 

a biotickým stresem, zatímco hypoxie nebo UV-B ji inhibuje. Máte hypotézu, jakou úlohu 

hraje NADP-ME  v odezvě na tyto stresy a proč dochází k rozdílné regulaci?

4) Mohla byste upřesnit, co jste měla na mysli větou na str. 10., ř. 18 – 19: „jednou ze změn 

vyvolanou  stresem  je  modifikace  rostlin,  což  znamená,  že  se  rostliny  nedědičně 

genotypicky mění.“ Máte na mysli epigenetické změny? 

5) Mohla byste specifikovat, co jste měla na mysli výrazem „fyziologický stres“ (str. 15, ř. 

12)?

Stanovisko k opravě chyb v práci: 
opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE  

Navrhovaná celková klasifikace

Datum vypracování posudku: 13. 5. 2010

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.


