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Doktorská disertační práce paní RNDr. Olgy Rothové je předložena 

v rozsahu 106 textových stran, což je údaj, který není zcela 

informativní z pohledu obsahu disertace. Součástí práce jsou 



v kapitole „Výsledky“ prezentované kopie publikací v renomovaných 

odborných časopisech tištěné drobným typem písma. 

Skutečnost, že doktorandka prezentuje výsledky své vědecké práce 

formou publikací v odborných časopisech významně zvyšuje 

vědeckou váhu předkládaných poznatků, poněvadž články prošly 

přísným oponentním řízením v redakcích časopisů. Toto do jisté míry 

usnadňuje mou práci jako oponenta. 

Název disertační práce je „Genetická variabilita v růstových, 

reprodukčních a fotosyntetických charakteristikách rostlin a její 

změny v důsledku aplikace steroidů“ měla vytyčeny tři cíle: 

1.-popsat, jaký je vliv brassinosteroidů na vybrané fotosyntetické, 

morfologické, vývojové a výnosové charakteristiky inbredních a 

hybridních genotypů kukuřice, pěstovaných v polních podmínkách – 

srovnat, zda u různých genotypů bude tato reakce stejná, nebo 

odlišná. 

2.- zjistit, zda exogenní aplikace brassinosteroidů zlepší možnost 

mladých rostlin kukuřice vyrovnat se se stresem a zda ovlivní 

primární fotosyntetické procesy a obsah fotosyntetických pigmentů. 

3.-zjistit, jestli může exogenní aplikace ekdysteroidů na různé druhy 

rostlin mít vliv na funkci jejich fotosyntetického aparátu a porovnat 

případný efekt s reakcí na aplikaci brassinosteroidů, opět především 

s ohledem na různé části primárních fotosyntetických procesů a na 

možnou mezidruhovou variabilitu. 

Doktorandka při řešení vytyčených cílů vycházela z metodických 

možností pracoviště, kterým je Laboratoř genetiky rostlin a za 

odborného vedení školitelky paní RNDr. Dany Holé, Ph.D. i 

konzultantky paní RNDr. Marie Kočové, CSc. Použité metody jsou 

aktuální a správně vybrané. 

Zejména oceňuji skutečnost, že byl studován brassinosteroid,  látka 

s kterou jsme i na našem pracovišti před léty intenzivně pracovali 



v rámci disertační práce Ing. Evy Vlašánkové a která si jistě zaslouží 

pozornost vzhledem ke svým schopnostem zvyšovat odolnost 

některých rostlin vůči nepříznivým vlivům prostředí. 

 Další předností posuzované disertační práce je skutečnost, že se 

zabývá v rámci provedených experimentů zemědělsky významnou 

rostlinou, kterou je kukuřice. Každý poznatek z oblasti základního 

výzkumu zemědělsky významné rostliny  je cenný a to i v případě, kdy 

nemůže být okamžitě využít praxí. Bohužel bezohledná likvidace 

systému resortních výzkumných ústavů má za následek trvale 

nepříznivý vliv na rozvoj zemědělské výroby a poznatků 

bezprostředně zaměřených na konkrétní zemědělsky významnou 

plodinu je stále málo. 

Disertační práce paní RNDr. Olgy Rothové má vysokou odbornou 

hodnotu a cíle, které si doktorandka vytyčila, byly splněny. Práce je 

přehledná, kompaktní a prokazuje vysokou odbornou erudici autorky. 

Nemám zásadní otázky, ani připomínky. 

Proto jako oponent prohlašuji, že disertační práce paní RNDr. Olgy 

Rothové splňuje požadavky na disertační práce jak po stránce 

odborné, tak i po stránce formální a doporučuji, aby po úspěšné 

obhajobě byl podán VR PřF UK návrh, aby paní RNDr. Olze Rothové 

byl udělen titul „doktor“ –Ph.D. 
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