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Cíle práce 

Práce si klade za cíl analyzovat vliv toxicity kadmia na kořenový systém, a to především na 

postup a rozsah diferenciace apoplastických bariér. Druhá část práce se soustředí na analýzu 

zapojení genů rodiny CASP ve vývoji endodermální a exodermální vrstvy u kukuřice. 

 

Struktura (členění) práce  
Rozsah práce (počet stran): 99 stran včetně literárních zdrojů, rozsah odpovídá požadavkům 

kladeným na DP 

Je uveden anglický i český abstrakt a klíčová slova? Ano 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 

Formální úroveň práce je velice dobrá. Klasické překlepy se prakticky nevyskytují. 

Upozorním jen na významnější – str. 53: délka kořenů u varianty s 5 µM Cd  - je uvedeno 

6,6 m místo pravděpodobnějších 6,6 cm; na str. 23 „..byla posílena signifikace 

v exodermis..“ má být nejspíš uvedeno „lignifikace“.  

Jediným nápadnějším pozůstatkem po nedotažené editaci textu uvnitř odstavců je opakovaný 

výskyt řádků s několika slovy, ale přesto zarovnanými do bloku do jediného řádku, takže 

obsahují např. jen 2-4 slova, která jsou rozmístěna po délce řádku a zhoršují plynulost textu.  

Seznam literatury vykazuje několik nedostatků. Existují zde citace neúplné (nalezeno 9x) - 

chybí ročník a stránky - např. Baxter et al. (2009); případně chybí jméno časopisu + ročník + 

stránky Bernards (2002), Brundrett and Kendrick (1991), Caspary (1865); Davins et al. 

(1997), další neúplné jsou Pecková et al. a Zeier and Schreiber (1997) apod. 

Za nevhodné považuji též příliš stručné uvedení knih / monografií jen s autory, rokem a 

názvem. Minimálně by měl být uveden vydavatel, a u rozsáhlejších knih (Esau (1953)) i 

konkrétní část či kapitola ve vztahu k diskutované problematice. Nepředpokládám, že 

studentka prostudovala dílo celé.  

Logická stavba a jazyková úroveň práce 

Za zvláštní považuji zvolené číslování kapitol již od první věty práce,  – očíslováno je i 1. 

Prohlášení, dále pak 2. Poděkování, 3. Obsah, 4. Abstrakt atd., tudíž Úvod s cíli práce získal 

až číslo kapitoly 7. 
Jazykovému, respektive slohovému stylu práce bych vytkla občasné opakování faktů. Týká se to 

především literárního úvodu, na několika místech dochází k opakování již řečeného, a to 

bezprostředně za sebou. Což může čtenáře trochu mást.  

Příklady: Přelom stran 18/19 – duplicitně informace že u dlouhých buněk dimorfní exodermis 

dochází k ukládání suberinu 

Strana 23 – „Lignin způsobil, že byly omezeny radiální ztráty kyslíku z kořenů (ROL, radial 

oxygen loss).“ O 2 řádky dále „..Zároveň se po vystavení rostlin Cu snížila i propustnost jejich 

kořenů, jelikož lignifikace exodermis zafungovala jako bariéra pro její vstup a zároveň zamezila 

ROL“, obě věty se stejnou citací. 



Strana 26: v prvním odstavci se čtenář 3x dozví, že exodermis plní u mokřadních rostlin funkci 

bariéry proti ztrátám kyslíku. 

Autorka používá v celé práci trpný rod (kořeny byly fixovány, byla zkoumána propustnost, 

byly odebírány segmenty atp.) nebo množné číslo (naše práce, chceme osvětlit). I když 

chápu, že autorka je členka týmu, v některých částech se snaha vyhnout se jako „provedla 

jsem, analyzovala jsem“ komplikuje porozumění a čtivosti textu a může evokovat myšlenku, 

že autorka nepracovala dostatečně samostatně, což jistě není pravda. Nejmarkantněji je tento 

problém zřetelný v kapitole 7 – Úvod, kde se v závěru vymezuje vlastní účast na řešení a 

uvádí cíle DP „zde chceme osvětlit roli a zapojení CASP genů…“, částečně také ve 

výsledkové a diskusní části. 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu a je logicky členěn?    Ano, pouze bych navrhla jeho zkrácení (nyní 22 

stran) tak, aby byl více proporcionální diskusní části (9 stran) a neobsahoval části, které 

nejsou v přímé vazbě se zkoumanou tematikou ani dosaženými výsledky. Konkrétně bych 

navrhla nezařazení kapitoly věnující se salinitě a osmotickému stresu (8.3.2), případně 

některé odstavce z části věnované molekulárním mechanismům diferenciace endodermis 

(8.4.8 Polarita endodermis). 

   Je napsán srozumitelně?   Vcelku ano. 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné, relevantní a aktuální? Ano, bez připomínek. 

   Jsou literární zdroje (včetně obrázků) v práci správně citovány? V textu ano, v seznamu 

literatury viz připomínky výše.  

Obr. 8.2 (str. 19) obsahuje několik popisek schématu (čísla v obrázku 1-5), které ale nejsou 

vysvětleny ani ve schématu, ani v legendě, což čtenáře mrzí. 

Materiál a metody: 

    Šíře použitých metodik. Dostatečná. 

    Odpovídají popsané metody prezentovaným výsledkům?   Ano. 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    Převážně ano. 

Není uvedeno, jak byla zjišťována saturace kultivačních roztoků kyslíkem. Byla zjišťována 

pro konkrétní experimenty (pak by metodika měla být uvedena), nebo uvedená hodnota 

vychází z dlouhodobé zkušenosti s kultivací za stejných podmínek? 

Strana 41 – fixace kořenů formaldehydem ve fosfátovém pufru – není uvedena molarita ani 

pH použitého pufru. 

Tabulka 4 kategorie pro hodnocení výskytu Casparyho proužků (str. 42): nenavazují na sebe 

jednotlivé vymezené kategorie – kategorie I méně než 20 % buněk s CP; Kategorie II 50 % 

buněk s vyvinutými CP, kategorie III více než 90 % buněk s vyvinutými CP.  
Opakovaně (strany 46, 50) charakterizujete prováděnou centrifugaci v jednotkách kmity /min. 

Proč nepoužíváte zavedené jednotky? 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   Ano 

    Je dokumentace výsledků adekvátní?     Ano 

    Je množství provedených experimentů dostačující? Ano 

Experimentální část práce obsahuje dostatečné množství obrazové dokumentace v pěkné 

kvalitě. V legendách k fotografiím příčných řezů kořeny (Obrázky 10.3, 10.4., 10.7, 10.8) 

postrádám v legendě způsob zpracování (barvení, typ mikroskopie), aby obrazová 

dokumentace byla více samonosná. Zvolila bych také tradičnější název pro tyto obrázky a 

obešla tak v názvu obrázku použití slovního spojení „obrázky ukazují..“  Dále není řečeno, že 

se jedná o příčné řezy. 

Grafy shrnující kvantitativní výsledky i textový doprovod jsou věcně správné. 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?   Diskuze je standardní. 



 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    Ano, dostatečně. 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?  Ano 

V kapitole diskuze považuji za sporné zařazení obr. 11.1 a s ním související text. Diplomová 

práce se nezabývá ani rostlinami Arabidopsis, ani váčkovým transportem či cytoskeletem, 

takže zmíněná část není ve vztahu k diskutovaným získaným výsledkům. 

Závěry (Souhrn): 

   Jsou závěry podložené výsledky? Jsou výstižně formulovány?    Ano/ne 

Jsou formulovány dle mého názoru málo konkrétně, opakují převážně východiska a 

metodické přístupy, byť získaná data konkrétnější závěry práce umožňují (například i formou 

bodů či přímé konfrontace s vytyčenými cíli).  

Závěry by měly obsahovat sevřenějším způsobem pregnantněji formulované hlavní výsledky 

a ideálně i zhodnocení jejich významu pro chápání významu apoplastických bariér. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce byly splněny. Práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě, klasifikaci na 

základě předložené práce navrhuji 1-2. 

Otázky a připomínky oponenta: 

 U stagnantní hydroponie (experiment 2) byl do kultivačního roztoku přidáván agar. Jaký 

je důvod?  

 Strana 43 – píšete, že v experimentu 2 pracujete s hlavními kořeny cibule. Jedná se opravdu o 

hlavní kořeny? 

 Graf 6 – zarazily mě jednotky u zmíněného grafu, ze kterých vyplývá, že průměrná délka 

kořenů 2. řádu byla např. pro kontrolu cca 0,5 mm. Lze takovéto rozměry bezpečně měřit 

zvoleným metodickým přístupem? Dále mě zaráží velice malá směrodatná odchylka, 

protože bych čekala, že nezanedbatelné množství kořenů v této kategorii bude mít 

nulovou délku. 

 Schéma měření délka/šířka CP. Není mi jasné vysvětlení měřené veličiny označené jako 

„relativní šířka Casparyho proužku v buněčné stěně“. V metodice uvádíte v materiálu a 

metodách:  „Kromě výskytu diferencovaných Casparyho proužků byla analyzována také 

jejich délka. Délky endo a exodermálních CP byly měřeny u vzorků obarvených berberinem  

…  a následně vztaženy k délce radiální stěny endodermálních nebo exodermálních buněk.“ A 

ve výsledkové části se praví: „Relativní šířka Casparyho proužků v buněčných stěnách 

(vyjádřená jako procenta z celkové délky radiální stěny) se mezi kontrolou a kadmiovými 

variantami téměř nelišila u hlavní osy kořene.“ Můžete k obhajobě připravit jednoduché 

schéma a ozřejmit? 

 Experiment 2 – cibule - Jak si vysvětluje rozdíl variantami STAG a STAG + Cd 

(zjednodušeně řečeno že stagnantní hydroponie potlačila vývoj apoplastických bariér)? 

Jak se na základě svých zkušeností s daným materiálem domníváte, že by reagovala 

netestovaná varianta AER + Cd, která by umožnila lepší srovnání s experimentem 1? 

 Nerozumím formulaci (a tím ani významu) věty (str. 23) v kapitole o reakcích apoplastických 

bariér na jiné prvky: „Jelikož se více lignifikovaná exodermis tvořila jako reakce na Fe či S, 

nedošetření těmito prvky mělo za následek zvýšení tolerance vůči vstupu Zn (Cheng et al. 

2012a).“ Můžete vysvětlit? 

 Prosím o formulaci závěrů práce sevřenějším a konkrétnějším způsobem – viz výše. 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 



 


