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Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu  
Práce navazuje na předchozí výzkumy týmu zaměřené na možnost přenosu trehalózy 
z mykorhizních hub do orchidejí jako zdroje energie a zabývá se otázkou, které další, dříve 
netestované látky by mohly také sloužit jako zdroj energie. Magdalena si rychle osvojila 
metodiky asymbiotické i symbiotické kultivace protokormů in vitro, výsevu prachových 
semen, analýzy endogenních rozpustných sacharidů i škrobu pomocí HPLC, různých 
molekulárních metod (příprava cDNA, PCR včetně designu primerů a optimalizace 
podmínek, enzymatické štěpení, konstrukce fylogenetických stromů) i statistického 
zpracování dat v programu R. Výsledky této práce budou po dalším doplnění výborným 
základem publikace.  

 
Přístup studenta k zadanému tématu  
Magdalena se nové metody učila velice rychle. Pracovala samostatně a na domluvenou 
práci bylo spolehnutí. Zajímala se i o principy jednotlivých metod a význam jednotlivých 
kroků v určitém postupu. Problematické situace, především v oblasti molekulárních metod, 
rozvíjela vlastními nápady i poznatky, které získala z literatury. Při sepisování práce 
studentka pracovala také velice dobře, i když možná až příliš samostatně. Po prvotním 
seznámení s problematikou již samostatně vyhledávala publikace. Získané poznatky 
správně hodnotila a vytvářela z nich logicky členěný text. Na to, kolik měla studentka 
k vypracování práce času, udělala velké množství práce.  

 
Postup práce  
Magdalena do naší laboratoře přišla v pátém ročníku studia (počátkem jara 2015) s 
prosbou, zda by mohla změnit téma diplomové práce, protože nebyla spokojená s původním 
externím školitelem. Rozhodla se prodloužit studium a za rok a půl u nás vytvořila tuto práci. 
Studentka se do práce pustila s nadšením a pracovala po celou dobu intenzivně.  
Při plánování práce jsme předpokládali, že se nám podaří získat lepší sekvenční data a 
budeme se moci mnohem více věnovat expresním profilům SDH a MDH. To se bohužel 
nepodařilo, i když se podle mého názoru Magdalena opravdu hodně snažila. Také nebylo 
možné znovu opakovat některé experimenty, kde vyrostlo příliš nízké množství materiálu 
pro odpovídající statistické zhodnocení, protože protokormy D. majalis rostou (3-)4 měsíce.  
 
 

Další poznámky k průběhu práce  

Celkové hodnocení: výborně 

Podpis školitele  
 
 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

 Pro vypracování posudku diplomové práce použijte tento formulář, ponechte jen tučně 
vytištěnou hlavičku jednotlivých částí tabulky, text standardním písmem vymažte, slouží jen 
jako vodítko 

 Prosíme školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům) 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresy: fyziol5@natur.cuni.cz, 
dvorakova.lenka@gmail.com a lipavska@natur.cuni.cz a dále originál podepsaný v 1 výtisku 
(jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry fyziologie rostlin PřF UK (p. Elena 
Kozlová), Viničná 5, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní 
obhajobou. 
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