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Název práce:   
 Jak reaguje sacharidová bilance rostliny na zvýšení koncentrace CO2 v prostředí? 
 

 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce měla za cíl „shrnout dostupné informace o problematice změn sacharidové bilance 
dřevin za zvýšené koncentrace CO2“ 
Struktura ( členění) práce: 
Bakalářská práce má klasické členění: obecnější úvod zasazuje práci do širšího kontextu, je 
zde definován cíl práce. Dále následují dvě hlavní kapitoly, kde v první autorka stručně 
představuje přístupy a metody studia dřevin při zvýšené koncentraci CO2, v druhé věnuje 
pozornost nejen vlivu zvýšené koncentrace CO2 na obsahy nestrukturních sacharidů ale i na 
další důležité procesy, které se pojí se sacharidovým metabolismem: fotosyntézu a dýchání. 
Třetí kapitolu tvoří obecné závěry.  Práce je vhodně doplněna třemi rozsáhlými přehlednými 
tabulkami, které shrnují vliv zvýšené koncentrace CO2 na parametry fotosyntézy, dýchání a 
obsah nestrukturních sacharidů. Následuje seznam použité literatury. 
 
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? 
Autorka cituje přes 170 literárních zdrojů, zejména původní vědecké práce. Na bakalářskou 
práci považuji tak vysoký počet zpracovaných citací téměř za zbytečně vysoký. Nicméně 
všechny použité citace jsou relevantní a správně použité. 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány? 
Autorka byla postavena před nelehký úkol, neboť údajů o reakcích rostlin na vzýšenou 
koncentraci CO2 je k dispozici mnoho, často se však rozcházejí a jak sama autorka 
vyhodnotila v závěru: „...obtížnost zobecňování výsledků může být dána odlišností použitých 
metod, délky trvání experimentu a rozdílným stářím stromu...“. Autorka úspěšně uspořádala 
velké množství mnohdy protichůdných výsledků a v některých kapitolách se i snažila 
zdůvodnit tyto rozpory. Ocenila bych častější pokusy o interpretaci nashromážděných údajů, 
i když chápu, že na základě tak heterogenních výsledků je to skoro výzva (zejména pro 
začátečníka v psaní odborných textů). Nicméně jsem přesvědčená, že autorka je tohoto 
velmi dobře schopna, soudě podle závěru celé práce, který oceňuji jako výjimečně zdařilý, 
stručný a zároveň výstižný. 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 
Formální úroveň práce je dobrá, text je v první kapitole vhodně doplněn několika obrázky a 
nakonec již zmíněnými přehlednými tabulkami. Jazyková úroveň textu je dobrá, jen 
v některých místech jsou formulace trochu kostrbaté či nepřesné. Překlepů jsem našla 
minimum.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Celkově práci hodnotím kladně, dle mého názoru byl cíl práce splněn a práci doporučuji k 
obhajobě. Navrhuji klasifikaci Výborně. 
Otázky a p řipomínky oponenta; hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem: 
� Úvod, str. 1: současná koncentrace CO2 „okolo 380ppm s citací IPCC – jedná se o IV. 

zprávu z z roku 2007? Jaká je aktuální koncentrace CO2? 
� Str. 5: „Způsob vychytávání a využití uhlíku a jeho využití a alokace je řízen geny (Cseke 

et al. 2009).“ – expresí genů jsou nepochybně řízeny všechny procesy v rostlině, může 
autorka uvést jeden konkrétní příklad genu, který řídí jeden ze jmenovaných procesů? 

� Str. 17: „Mykorhizními houbami inokulované rostliny reagují na změnu koncentrace 
CO2 v ovzduší jinak, než rostliny bez utvořené mykorhizy.“ autorka uvádí příklady 
reakcí smrku a osiky. Předpokládám, že v přírodních podmínkách mají oba druhy 
běžně funkční mykorhizu – může autorka specifikovat podmínky studie Loewe et al. 
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2000, ze které cituje? Postrádám v práci upřesnění, či jde o přírodní či kontrolované 
podmínky. 

� Za velmi zajímavé považuji zjištění, které autorka uvádí na str. 16: Transgenní topoly 
(Populus alba x P. grandidentata) s naklonovaným genem SPS z Arabidopsis 
thalliana se zvýšenou aktivitou sacharózafosfátsyntázy jevily opožděný nástup 
senescence na podzim a pozdější rašení pupenů na jaře. Obsah nestrukturních 
sacharidů byl ovlivněn jen mírně, ke konci sezóny však došlo k výrazné akumulaci 
sacharidů (Park et al. 2009). Může se autorka pokusit o spekulaci, jaký význam 
může mít pro dřeviny v přírodě tento efekt? 

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. 

 


