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Datum: 10. 9. 2010 
Autor:  Marie Kadlecová 
 
Název práce:   Somatická embryogeneze jehličnanů: Popis strukturálního vývoje 
 

 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je podat základní informace o průběhu somatické embryogeneze u 
jehličnanů. Shrnuje nejdůležitější poznatky o tomto procesu a zabývá se detailně 
strukturálním popisem vyvíjejících se embryí. 
 
Struktura (členění) práce:  
Práce je členěna do 8-mi kapitol, přičemž těžiště práce tvoří kapitoly 5 a 6. Tyto 
kapitoly a jejich další členění mají logický sled a v maximální míře dokumentují 
danou problematiku. V krátkém úvodu uvádí autorka obecné aspekty problematiky a 
jasně definuje cíl práce, abstrakt práci vhodně shrnuje. 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v práci správn ě citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
Obsáhlá použitá literatura obsahuje 56 položek a představuje průřez znalostmi o 
problematice. Oceňuji použití recentních literárních zdrojů (citace z roku 2010). 
Literatura je citována správně. 
 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá 
úrove ň): 
Práce se vyznačuje dobrou jazykovou úrovní (ojedinělé neobratné formulace či věty 
s neobvyklým slovosledem jsou dány pravděpodobně doslovnými překlady 
z cizojazyčné literatury, a výrazně nesnižují kvalitu práce). Práce se dále vyznačuje i 
přehlednou grafickou úpravou a dostatečným množstvím kvalitní a vhodně zvolené 
obrazové dokumentace. Množství překlepů v práci považuji za velice malé. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka si vytkla za cíl shrnout dosavadní poznatky o průběhu somatické 
embryogeneze u jehličnanů, a především detailně zpracovat oblast popisu struktury 
vyvíjejících se embryí. Se zvoleným úkolem se vypořádala velice dobře. V průběhu 
práce nastínila i směr, kterým by se ráda sama vydala při vypracovávání diplomové 
práce.  
Bakalářská práce má jasnou, logickou a přehlednou strukturu, vhodně zvolené 
literární zdroje jsou správně citovány. Obrazová dokumentace je dostačující. 
Až na několik drobností a dotazů na autorku (viz níže) nemám k předkládané 
bakalářské práci významnější výhrady. 
 
Otázky a p řipomínky oponenta; hodnocení práce a p řístupu studenta 
školitelem: 

1. Kapitola 5.1., poslední odstavec: Považuji za diskutabilní formulaci věty: „… 
Vývoj embryí je vyvolán jejich přenosem na maturační médium, jehož 
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obsahem většinou již nejsou růstové regulátory, je ovšem přítomná kyselina 
abscisová, …“. Pokud je formulováno takto, ABA by nebyla autorkou 
považována za růstový regulátor. Na jiném místě práce (kap. 5.2.2., poslední 
odstavec) autorka označuje  2,4-D a BAP za fytohormony.  K problematice 
fytohormon / růstový regulátor bych se ráda autorky zeptala, zda mezi těmito 
dvěma pojmy vnímá nějaký rozdíl, a pokud ano, aby ho vysvětlila.  
 

2. V kapitole 6.2. autorka uvádí, že „..Nepostradatelnou součástí maturačního 
média je také použití vhodného osmotika…“ a cituje práce, které použití 
vhodné koncentrace nepenetrujícího osmotika hodnotí spíše kladně. Jsou 
autorce známy i práce, které se k použití např. polyetylenglykolu (PEG) staví 
jinak, a jaké ji pro tyto zdánlivé rozpory napadá vysvětlení? Jaký je její názor 
na použití látek charakteru penetrujícího osmotika? 
 

3. V kapitole 6.1.2. (1. odstavec) jsou podle mého názoru zmatečně směšovány 
velikosti embryí v této fázi kultivace (řádově zlomky mm) a velikost přenášené 
kultury, tedy embryonálně-suspenzorové hmoty při subkultivaci (řádově 
jednotky mm).  
 

4. Doporučuji autorce zkontrolovat a opravit údaje čerpané z recentní práce 
Schwarzerová a kol. (2010). Na obrázku 2.11 a v textu shrnujícím výsledky 
této práce (str. 30) je chybně uváděná koncentrace Lat B v jednotkách nm – 
jedná se předpokládám o nM. Dále, pokud je uváděn celý název použitého 
Lat B (tedy latrunkulin B), píše se tato látka s malým l  (strany 4 a 30).  

 
 
 
Komentář: 
 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář. 
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k 

jednotlivým bodům (dodržujte rozsah), tučně jsou vyznačeny ty části, které 
musí být v posudku vyplněny.  

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresy: 
fyziol5@natur.cuni.cz, dvorakova.lenka@gmail.com a lipavska@natur.cuni.cz 
a dále originál podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 
sekretariát Katedry fyziologie rostlin PřF UK (p. Elena Kozlová), Viničná 5, 128 
44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní 
obhajobou. 

 


