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Fotosyntetické parametry jako sekundární selekční znaky pro šlechtění rostlin na 
odolnost vůči nadměrnému zasolení. 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo vyhodnotit, které z fotosyntetických případně dalších fyziologických 
parametrů, je možno využít jako selekční znaky při výběru kultivarů či genotypů 
kultruních rostlin tolerantních k zasolení. Hodnoceny byly následující parametry: 
obsah fotosyntetických pigmentů a jejich poměry, parametry odvozené od 
fluorescence chlorofylu a, rychlost čisté fotosyntézy, transpirace a účinnost využití 
vody. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardně – obsahuje stručný obecný úvod, kde je definován cíl 
práce, dále hlavní kapitolu literární rešerše. Zde autorka charakterizuje zasolení jako 
stresový faktor, dále neúměrně stručně a obecně vyjmenovává mechanismy 
tolerance rostlin k zasolení. Na začátku samotné rešerše bych očekávala upřesnění, 
kterým kulturním rostlinám bude věnována pozornost na základě poznatků, ve 
kterých oblastech světa jsou se zasolením největší problémy a jaké plodiny se 
v těchto oblastech pěstují. Chybí mi i základní roztřídění kulturních rostlin podle 
tolerance k zasolení (halofyty, rostliny tolerantní a citlivé), které je bezpochyby 
k nalezení v každé učebnici fyziologie rostlin (např. Taiz and Zeiger, Plant 
physiology, Sinauer Associates; 3rd ed. 2002). Např. kapitola o mechanismech 
tolerance k zasolení se omezuje stěží na 1 stranu, včetně 11ti bodového heslovitého 
výčtu, což považuji za hrubě nedostatečné.  
Nejobsáhlejší kapitola 2.3 Vliv zasolení na fotosyntézu je členěna na tři podkapitoly 
dle typu sledovaných parametrů. Členění práce je přehledné a vcelku logické. 
V závěru autorka shrnuje poznatky získané při zpracování rešerše.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka cituje 56 literárních zdrojů, z velké většiny jde o originální odborné práce 
v anglickém jazyce. Pro bakalářskou práci považuji počet citovaných prací za 
dostatečný, zdroje jsou citovány správně.  
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Rozsah práce - 18 stran textu literární rešerše splňuje nároky kladené na 
bakalářskou práci. Práce postrádá obrazovou dokumentaci, která pro dané téma 
sice není nepostradatelná, avšak některým kapitolám (např. Parametry fluorescence 
chlorofylu a) by jistě alespoň přehledné schéma dodalo na názornosti a 
srozumitelnosti. Práce je doplněna 4 stranami rozsáhlých, přehledně a pečlivě 
zpracovaných tabulek, které dokumentují změny ve sledovaných parametrech u 
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různých kultivarů rostlin vystavených zasolení.  
Po formální stránce práce trpí nedostatky, kterých by se mohl vyvarovat i začátečník 
při psaní odborného textu (už jen na základě pozorného studia literárních zdrojů). 
Dva příklady za vše: V kapitolách o fluorescenčních parametrech mám výhrady 
k uvádění rovnic do textu (str. 11 Maximální kvantová účinnost PSII, str. 13 
Nefotochemické zhášení) – v odborné literatuře se rovnice běžně se uvádí mimo 
s číslováním, což zajišťuje jejich snadné nalezení a přehlednost. 
Str. 15 další parametry měřené na základě výměny plynů – E a WUE. Obě zkratky 
jsou sice s vysvětlením uvedené v seznamu, běžnou praxí je však vypisovat plné 
znění do textu, když se zkratka objevuje poprvé. 
Jazyková úroveň práce není valná, často se vyskytují věty, které jsou těžko 
srozumitelné či nejednoznačné, což by se u odborného textu nemělo stávat (příklad: 
str. 11 dole: Tento parametr se tedy s výhodou používá k monitorování změn  
v důsledku  působení  stresových  faktorů,  protože  lze  získat  okamžitou  informaci  
o  stavu fotosyntetického  aparátu  a  celé  rostliny  a měření  lze  provádět  
průběžně  bez  jakéhokoliv poškození listového pletiva, které navozuje další stres, 
který lze jen stěží specifikovat.) 
Některé termíny jsou mechanicky přeloženy z angličtiny, ačkoliv pro ně existují 
české ekvivalenty: např. pro ROS – reactive oxygen species se ve fyziologii rostlin 
běžně používá termín „reaktivní formy kyslíku“ nikoliv „reaktivní kyslíkové druhy“, u 
rostlin používáme termín pletiva, nikoliv tkáně. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Formálně vzato, cíl práce byl splněn. Autorka prezentovala množství informací o 
změnách fotosyntetických parametrů různých kulturních rostlin v zasoleném 
prostředí či experimentálních podmínkách a v závěru práce vyhodnotila, že vybrat 
univerzální selekční parametr je téměř nemožné. S tím nemohu než souhlasit. 
Bohužel text práce ve většině dílčích kapitol je pouze výčtem, který parametr u které 
rostliny vzrostl či poklesl, chybí interpretace proč tomu tak pravděpodobně bylo, 
případně vysvětlení mechanismu, který za změnou daného parametru stojí a jak je 
tento spojen s předpoklady tolerance k zasolení.  
Z důvodu, že práce obsahuje některé údaje, které hraničí s neznalostí základů 
fyziologie rostlin (viz následující otázky), práci nedoporučuji k obhajobě. Z důvodu 
své nepřítomnosti však konečné rozhodnutí (i dle pravidel) nechávám na přítomných 
členech komise. Případné přijetí práce, podmiňuji precizně odvedenou obhajobou a 
zodpověděním následujících otázek. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Otázky jejichž uspokojivé zodpovědění považuji za podmínku pro přijetí práce 
jako bakalářské: 

• V kapitole 2.3.3.2. Rychlost transpirace (E) je uvedeno: E udává množství 
CO2 vytranspirované za určitý čas vztažené na jednotku listové plochy. – 
Nemohu souhlasit. Prosím o vysvětlení co to je transpirace a jaká látka je při 
tomto procesu rostlinou vydávána. CO2 to rozhodně není. Vyžaduji aby 
definice transpirace byla v práci v případě jejího přijetí opravena. 

• Jako jeden z mechanismů tolerance k zasolení uvádí autorka „kontrolu příjmu 
iontů kořeny a transport do listů“ – jedná se o specifickou vlastnost, kterou 
mají jen rostliny tolerantní k zasolení? 

• Jako další strategie tolerance k zasolení je uvedena „syntéza  kompatibilních  
nízkomolekulárních  organických  látek“ – můžete uvést příklad jedné takové 
látky, a jak taková látka napomáhá toleranci k zasolení? 

• Na str. 6 autorka uvádí, že: „Fototosyntetické pigmenty - chlorofyl a (Chl a) a 
chlorofyl b (Chl b)  mají u vyšších rostlin nezastupitelnou  roli  v oxidaci  
vody...“ – prosím o vysvětlení tohoto děje.  
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• Na str. 11 autorka uvádí, že: „Fluorescence  je emise elektromagnetického  

záření při přechodu elektronu mezi dvěma stavy ve  fotosyntéze  a  následuje  
po  absorpci  záření  molekulami  chlorofylu  a.“ – o přechod elektronu mezi 
jakými stavy se jedná? V jakých vlnových délkách detekujeme fluorescenci 
chlorofylu a? 
 

Další otázky: 
Na str. 15 autorka uvádí: PN vykazovala rovněž pozitivní korelaci se specifickou 
hmotností čerstvé biomasy u mnohoštětu  (Aegilops tauschii  L.) se změnou  na  1D  
chromozómu  (Afzaal  et al.,  2006). – o jakou změnu na 1D chromozomu jde? Má 
tato změna nějakou přímou souvislost s tolerancí k zasolení či fotosyntetickými 
procesy? 
 
Co to je specifická suchá hmotnost biomasy? Jak je definována specifická hmotnost 
listu a v jakých jednotkách se uvádí? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

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

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

• Posudek je nutné vložit do SIS nebo zaslat elektronicky na e-mail kocova@natur.cuni.cz a 
dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která bude nezbytnou součástí protokolu o 
státní bakalářské zkoušce na adresu: 
Dr. Marie Kočová 
Katedra genetiky a mikrobiologie 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
 

 


