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Zadané cfle práce, včetně tématu literárnmo přeh]edu:
Cílem předložené diplomové práce bylo zjistit, jak se mění hodnoty vybraných fyziologických amorfologickýchparametrůinbredníahybridníkukuřicevystavenéhypoxickýmaposthypoxickýmpodmínkámpěstovánívesrovnánísgenotypyrostoucímivoptimálníchpodmínkáchazdajsoutytozměnyovlivněnystádiemvývoje,vněmžnarostlinypůsobístres.Cílemteoretickéhopřehledubylozpracovattřitématickéokruhysouvisejícísestudovanou

problematikou: i) stres v důsledku nadměmého zaplavení a reakce rostlin na tento t)p stresoru,i )vývojkukuřiceagenovákontrolajednotlivýchvývojovýchfází,i i)využitíměřenífluorescencechlorofyluprostudiumfi]nkčníchcharakteristikrostlin.Prvnítémabyločástečnězpracovánovdiplomovépráci,kterápředcházelatéto,alebylovhodnéjejvteoretickémpřehledustručnězmínit.Dalšídvětématanebylavdříveobhajovanýchpracíchnašichstudentůzpracována

a poskytují užitečný přehled problematiky, která souvisí s tématy řešenými v naší laboratoři.

Přístup studenta k práci s literaturou:
Eliška Johnová j e studentkou dvouoborového učitelského studia, během kterého nevypracovávala
bakalářskou práci a neměla tudíž žádné zkušenosti se studiem odbomé literatury, zpracovánímzískanýchinformacíasepsánímrešeršenadanétéma.Časověitématickynáročnéstudiumučitelstvíbiologievkombinacischemiínedávástudentůmpřílišprostoruproprůběžnéstudiumliteratuyapřípravuteoretickéčástidiplomovépráce.Totovšesesamozřejměnegativně

projevilo na přípravě a zpracování teoretického přehledu předkládané diplomové práce.Diplomantkaseochotně,aledostpozděpustiladostudialiteratury,alepočátečníverzeteoretickéhopřehleduvznikalyproblematicky.Nicméně,ipřesto,žesliteraturouzačalapracovatsezpožděním,věnovalatétočástipráceveškerýčasapodařilosejítuto,pronívelmikomplikovanouetapupřípravydiplomovépráce,zvládnouttak,ževzniklsolidníteoretický

přehled související s danou problematikou a splňující zadané cíle.

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, samostatnost,
systematičnost práce i docházky do laboratoře):
Všechny pokusy si předem pečlivě naplánovala. V prvním roce se nejprve seznámila s metodamiměřenírůznýchfyziologickýchparametrůavěnovalaseoptimalizacipodmínekprokonkrétnípokusyplánovanévdalšíetapě.Vlaboratořipracovalasystematickyasamostatněajejíchemickáspecializacebylapřiprácipatmá.Pokusyaprácivlaboratořisidobřeorganizovala,plnilapředempřipravenýharmonogramapodařilosejízvládnoutčasověnáročnépokusysneméně

náročnými studijními povinnostmi a praxemi na školách.

Přístup studenta při sepisování práce:
Hodně času věnovala celkovému statistickému hodnocení získaných výsledků. Veškerou
statistiku prováděla samostatně a dobře se orientovala v použitých statistických metodách i
v interpretaci získaných výsledků. Na zpracování naměřených hodnot si vyčlenila dost času a
v této fázi neměla Žádné vážnější problémy. Málo času si naopak nechala na konečné sepisování
práce, ale s maximálním nasazením se jí i toto podařilo zvládnout. Všechny předem domluvené
konzultace týkající se sepisování práce využila, diskuze byly vždy užitečné a byla ochotná

přijmout kritiku a napravovat nedostatky. Komunikace s diplomantkou byla podle mého soudu
bez problémů.

Splnění cilů práce a celkové hodnocení:
Eliška Johnová si vybrala jako téma své diplomové práce problematiku zaměřenou na studium
vlivu stresu nadměmým zaplavením na vnitrodruhovou proměnlivost různých parametrů rostlin.
Konkrétní téma bylo zadáno s přihlédnutím k tomu, že se jedná o studentku učitelství, která se
hodlá, alespoň v nejbližší budoucnosti, věnovat pedagogické čimosti na střední škole. I tak byla
experimentální část diplomové práce i její konečné zpracování náročné. Diplomantka prokázala
schopnost samostatné tvůrčí práce, objektivního posouzení a zhodnocení získaných výsledků
včetně j ej ich správné interpretace.

Předložená diplomová práce splňuje podle mého soudu po obsahové i formální stránce požadavky
kladené na práce studentů PřF UK a doporučuji ji proto k dalšímu řízení.
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