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Cíle práce jsou čtyři: Cíl 1: příprava metodiky kvantitativního hodnocení strukturálního 
vývoje proliferační fáze 
somatické embryogeneze smrku ztepilého s použitím stereologických metod a analýzy 
obrazu 
Cíl 2: definice sledovaných kategorií embryogenních struktur pro hodnocení strukturálního 
vývoje embryogenních kultur 
Cíl 3: hodnocení poměrného zastoupení embryogenních struktur 
Cíl 4: vyhodnocení embryogenního potenciálu studovaných embryogenních kultur 
 
 
Struktura ( členění) práce – práce je členěna standardně do celků: abstrakt, úvod, testované 
hypotézy, cíle, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, shrnutí, seznam 
literatury. 
Rozsah práce (počet stran): dostatečný - 88 stran 
Je uveden anglický i český abstrakt a klíčová slova? Ano 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 
 Formální úroveň práce je dobrá, obrazová dokumentace dostačující, grafická úprava textu 
pěkná. Seznam literatury je obsáhlý, bohužel s mnoha chybami ve jménech autorů (např. č. 
ref.  55, 82, 91)  i v názvech článků (např. č. ref. 30, 60, 65, 80; jména časopisů nejsou 
uváděna jednotně, některá jsou vypsána v plném znění, jiná ve zkratce (př. č. ref. 7 a 20)  
 
Logická stavba a jazyková úroveň práce   
Práce je vystavěna logicky a napsána srozumitelně, bohužel s množstvím tiskových 
chyb a ne vždy správně  po mluvnické stránce. 
 
Literární p řehled:  
   Odpovídá tématu a je logicky členěn?   Ano  
   Je napsán srozumitelně?   Ano 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné, relevantní a aktuální? Ano 
   Jsou literární zdroje (včetně obrázků) v práci správně citovány? Ano 
Materiál a metody: 
    Šíře použitých metodik je dostatečná 
    Odpovídají popsané metody prezentovaným výsledkům?   Ano    
    Jsou metody srozumitelně popsány?    Ano 
 



 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   Ano 
    Je dokumentace výsledků adekvátní?     Ano 
    Je množství provedených experimentů dostačující? Ano 
     
 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    Ano 
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    Ano 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?  Ano 
   
  

Závěry (Souhrn): 
   Jsou závěry podložené výsledky? Ano, závěry jsou podloženy dosaženými výsledky.  
   Jsou výstižně formulovány?     Ano 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Zadané cíle se v zásadě podařilo splnit. Diplomantka prokázala schopnost vypořádat se 
se zadanými úkoly, které nebyly nijak jednoduché. Experimentální materiál získávala 
s velkými obtížemi za podmínek, které patrně nemohla nijak ovlivnit. Zvládla i nelehké 
kvantitativní hodnocení trvalých preparátů embryogenní suspenzorové hmoty smrku a 
z tohoto hodnocení vyvodila zajímavé výsledky. Popis zvolené metodiky a jejích úskalí a 
autorčiny úvahy v diskusi plně odpovídají na otázku, proč dosud nebyla vytvořena 
metoda pro kvantitativní hodnocení embryogenních kultur. Předkládaná práce je 
dobrýma nadějným  začátkem pro další podobné studie.   
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Ráda bych se diplomantky zeptala, jaký test viability, zmíněný ve výsledcích, ale nikoli 
v metodice, byl použit? 
Jaké výhody pro kvantitativní hodnocení řezů poskytuje program Image J oproti Nis-
elements společnosti Laboratory Imaging?  
Poslední otázka – zda si diplomantka odebírala experimentální materiál ve VÚLHM sama, a 
pokud ano, pak jakým způsobem? Pokud byl odebírán někým jiným, zda ví jakým 
způsobem. Mám na mysli, např. zda byla odebírána celá kupka embryogenní hmoty nebo jen 
její část, v tomto případě pak která část. 
Ráda bych upozornila na fakt, že kvalita nebo životaschopnost embryogenních kultur 
v proliferaci velmi záleží na délce subkultivačního intervalu i např. velikosti pasážovaného 
materiálu. Obojí se může u různých genotypů výrazně lišit. Při odběru materiálu pro 
stanovení viability nebo množství a kvality embryogenních struktur je třeba mít na paměti, že 
nová embrya přirůstají na povrchu kupky a v jejím středu se hromadí odumřelé buňky 
meristematické i suspenzorové. Způsobu odběru materiálu pro kvantitativní hodnocení 
zastoupení meristematických struktur životných a degenerujících je proto třeba věnovat 
velkou pozornost, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. 
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