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Cíle práce: Zjistit možnosti příjmu a utilizace rozpustných sacharidů houbového původu 
protokormy orchideje Dactylorhiza majalis a možnosti jejich nahrazení aminokyselinou 
glutaminem 
Viz poznámka 
 
Struktura ( členění) práce  
Rozsah práce (počet stran): 90 
Je uveden anglický i český abstrakt a klíčová slova? Ano 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 
 Obrazová dokumentace a grafika dobrá, text na několika místech méně srozumitelný, 
v seznamu literatury není správné citovat autory pomocí et al., ale vypsat všechny autory. 
 
 
Logická stavba a jazyková úroveň práce 
Logická stavba odpovídající, jazyková úroveň má drobné nedostatky 
 
Literární p řehled:  
   Odpovídá tématu a je logicky členěn?   Ano  
   Je napsán srozumitelně?  Vcelku ano, připomínky jsou uvedeny dále.  
   Jsou použité literární zdroje dostatečné, relevantní a aktuální? Ano 
   Jsou literární zdroje (včetně obrázků) v práci správně citovány? V textu ano, v seznamu 
literatury není správné citovat autory pomocí et al., vypsat všechny autory. 
    
 
Materiál a metody: 
    Šíře použitých metodik. Dostačující 
    Odpovídají popsané metody prezentovaným výsledkům?    Ano   
    Jsou metody srozumitelně popsány?   Nejdůležitější části ano, nicméně viz připomínky.  
 
 
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 
   Jsou výstižně formulovány?    Ano 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce, tak jak byly uvedeny, byly splněny. Práce přispívá k problematice, která je dosud 
poměrně málo studovaná. Osobně bych asi zvolila trochu odlišnou strategii, a sice menší 
rozsah zkoumaných parametrů, ale hlubší zkoumání – to ale je můj osobní názor.   
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: V cílech je uvedeno studium druhu Dactylorhiza majalis. 
Nicméně je uváděna řada výsledků s Anacamptis morio. Bylo by vhodné zmínit, jaký byl cíl 
pro studium tohoto druhu.  
V kapitole Metody jsou nesprávně uvedené některé názvy, což může být zavádějící. Str. 19 – 
asi Cymbidium, ne Cimbidium a Dactylorhiza, ne Dactylorchis. Str. 23 – Scrophulariaceae 
místo Scorophulariaceae. Rovněž bych zkontrolovala na některých místech nepřesnosti -  
Např. str. 21 hybridi x hybridy – viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=hybrid – podle vzoru 
hrad 
Na str. 11 a pravděpodobně i 16 by bylo správnější použít protoderm a nikoli epidermis 
Používala bych jednotně buď primární kůra, nebo kortex. Tam, kde jsou vysvětlovány dva 
typy orchideoidní mykorhizy, je používán u každé odlišný termín, což může být zavádějící. 
V metodice jsou vyčerpávajícím způsoben popsána embrya orchidejí, ale jen zcela 
nedostatečně protokormy  - mohla byste je podrobněji popsat a ukázat např. epidermální 
vlásky?  
Str. 15 - vysvětlit, co jsou průchozí buňky. Je uvedeno, že se tak označuji buňky nejblíže 
povrchu kořene. Jsou to buňky rhizodermis nebo vnějších vrstev primární kůry?  
Str. 21- je podložené tvrzení o toxicitě galaktózy? To, že zastavuje vývoj klíčících semen, 
nemusí znamenat toxicitu, vývoj by mohl být zastaven jen díky tomu, že rostlina není 
schopna galaktózu využívat. Jaký je Váš názor? 
Str. 26 – jak bylo změněno složení buněčných stěn? Co je celohydrobiohydroláza? 
 
Připomínky k metodice: 
Některé nepřesnosti jsou v tabulkách uvádějících složení kultivačních médií. V tab. 2 je 
uvedeno MS-A, ale odkaz na to, co je MS-A, je až v následující tabulce. Co znamená 20 ml 
ananasu? Zřejmě se jedná o ananasovou šťávu, jak je uvedeno v tab. 4. K popisu úpravy pH – 
je použitá HCl také 1 M jako KOH? V tab. 11 má být asi inositol.  
K odběru RNA, str. 32 je uvedeno, že rostliny byly přesazeny. Byly vzorky odebírány 
okamžitě po přesazení nebo až po určité době? Vzorky byly odebírány z rostlin starých 18 



měsíců. Není uvedeno, jak vypadají 18 měsíců staré rostliny, ale asi se nejedná o zcela 
homogenní materiál. Z jakých částí byly vzorky odebírány? 
Ke stanovení klíčivosti – nebylo by rozumné uvést, kolik semen bylo na jednu Petriho misku 
vyseto? Následující popis stanovení klíčivosti je nesrozumitelný: „Klíčivost pak byla 
počítána jako podíl součtu četnosti všech živých i mrtvých vyklíčených semen a protokormů 
vůči součtu četnosti všech kategorií vyjma semen nezralých. Klíčivost byla vždy počítána se 
vztažením na vysetou Petriho misku.“ Prosím o vysvětlení. 
Pokud jde o prezentaci výsledků, osobně bych preferovala uvést nejprve výsledky vlivu 
sacharidů na klíčivost a růst rostlin a až na závěr uvedla výsledky sekvenování. 
Ve výsledcích je několikrát uveden výskyt neznámého sacharidu. Je možné alespoň 
spekulovat, o jaký sacharid se jedná? 
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