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Název práce: 
Úloha brassinosteroidů v odpovědi rostlin na stres suchem 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Bakalářská práce uvedeného názvu se věnuje relativně nové třídě steroidních 
fytohormonů – brassinosteroidů (BS) – a jejich interakci při abiotickém stresu sucha 
u rostlin. Předmětem rešerše bylo zachytit známý pleiotropní effekt BS na 
fyziologické, molekulární i obecně biologické úrovni. 
Struktura (členění) práce: 
 
BP je členěna standardním způsobem, zcela podle závazných pravidel. Práce je 
členěna do tří oddílů informativních, a závěru. Diskuse je nepřehledně umístěna jako 
součást třetího celku rešerše. BP neobsahuje předmluvu, autorka přesto 
neopomněla – i když docela neosobně - zdůraznit aktuálnost problematiky uvedením 
do světa BS. Stručný úvod tak tedy vlastně chybí. Jeho text je totiž neobvykle 
rozdělen do pěti subkapitol a pokračuje na cca čtyřech dalších stranách. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO 
 
Dle přehledu použité literatury je v BP citováno 99 vědeckých prací, z toho 28 prací 
bylo publikováno před méně než 5 lety. BP je ovšem sestavena z více než 40 prací, 
které nejsou primárně vědecké, spíše se pohybují na hraně review nebo jde o 
kapitoly z knih. Použitá data jsou citována správně, na některých místech BP 
autorka evidentně použila tzv. sekundární citace, které nejsou označeny ani správně 
citovány.   
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Předložená BP neobsahuje vlastní vědecké výsledky.  
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je prezentována na 38 normostranách. Samotný text literární rešerše v jazyce 
slovenském pokrývá 21 normostran. Z estetického pohledu práce působí velmi 
příjemným, stylisticky unifikovaným a kompaktním dojmem, bez zřejmých grafických 
disturbancí. Text je rozdělen vhodně do menších typografických celků. Je dobře 
čitelný, odstavce textu zarovnány doleva, latinské názvy rostlin jsou správně psány 
kurzívou. Až na několik výjimek, práce pozbývá gramatických chyb i překlepů.  Jen 
občas se na konci řádku vyskytne jednopísmenná předložka, která má být spojena 
pevnou vazbou. Nadpisy hlavních částí jsou bohužel nesprávně součástí toku textu, 
zasluhovaly by samostatný začátek stránky. Podle normy ISO 2145 se za poslední 
číslicí již nepíše desetinná čárka či tečka. Žádná z uvedených připomínek 
nepostihuje zásadním způsobem podstatu předložené práce.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Zvolené téma je vysoce aktuální. Autorka diskutovala velmi mnoho zdrojů. Musím 
velmi kladně hodnotit snahu propojit některé aspekty primárního výzkumu 
s výzkumem aplikovaným, zemědělským. Formálně předložená bakalářská práce 
odpovídá požadavkům a práci doporučuji k obhajobě. 
 
Předloženou BP hodnotím jako zdařilou s těmito výhradami:  
Cíle předložené BP jsou vyjádřeny větou: „V tejto práci by som sa chcela zamerať 
na úlohu brassinosteroidov v rastlinách vystavených stresu suchom.“ Takto obšírně 
ovšem cíl BP nemůže být formulován, jde jen o doslovné opsání názvu BP. „Zaměřit 
se“ obsahuje přání nebo popis činnosti, ne cíl ani metodu. Koncizně formulovaný cíl 
BP může být charakterizován požadovanou změnou, která v autorovi nastane 
osvojením informací po sepsání práce nebo datovou syntézou dosud zjištěných 
faktů a jejich relevantní prezentací. Z formálního pohledu ovšem cíle byly splněny 
dostatečně.   
BP považuji za velmi podnětnou v pohledu populárně informativním a v pohledu 
utřídění informací o BS v rostlinné říši. Slabší stránkou autorky je vyvozování 
obecných principů, závěrů a aplikací z vědeckých prací. Součástí rešerše v BP má 
být snaha o aplikovatelné zobecnění a pokus inovativně propojit již známé 
s provokativně tušeným. Budiž ovšem řečeno, že tyto atributy jsou cizí i mnohem 
zkušenějším kolegům, a že zvolené téma je těžce diskutované i v odborné literatuře 
typu review.  
Velmi příjemným a inovativním prvkem je tabulka cca 20 vědeckých prací, které 
jednotlivě diskutují výsledky a závěry různých článků. Autorka dále zcela správně 
uvádí, že experimentální parametry při sledování vlivu BS se v jednotlivých 
pokusech velmi liší, a že jejich interpretace je proto velmi složitá. Velmi hodnotná by 
právě byla snaha o vlastní syntézu. Příště bych ovšem zvolil jinou formu srovnání 
dat než chronologickou. Za vhodné považuji na prvním místě rozdělovníku buď 
určitý druh BS nebo pokusnou rostlinu, jak je to v článcích zcela běžně zvykem. 
Principem by měla být rychlá orientace. Nevadí ani tolik, že v této tabulce autorka 
spíše než diskutovala závěry, porovnala strohé výsledky. K tomu mělo dojít 
v diskusi. Diskuse je velmi krátká, i když aktuální a inspirativní. Vzhledem 
k bohatosti tématu a šíři obecných molekulárně-fyziologických poznatků měla 
autorka více diskutovat jednotlivé použité výstupy. 
Nadpisy (nejvíce v první části práce) neobsahují bohužel to, co je pod nimi 
obsaženo. Některé informace jsou dostatečné (molekulárně-genetické adaptace po 
působení stresorů), jiným schází k celistvosti ještě mnoho práce (citelně postrádám 
rozdělení dosud známých BS nebo jejich distribuci mezi rostlinnými druhy či částmi 
rostlinného těla, ve kterých byly/jsou nalézány). Autorka se také podle mého soudu 
příliš věnuje problematice ROS!  
Otázky a připomínky oponenta: 
1, Kterými mechanismy fyziologickými a molekulárními se liší preventivní (exogenní) 
ošetření BS oproti působení endogenních hladin BS (uveďte příklady také u různých 
vývojových stádií rostlin)? 
2, Proč je interakce BS s ABA stále diskutovaným problémem?  
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


