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Jméno posuzovatele: Petra Mašková 
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Autor: Klára Frimlová 

Název práce: Mutace genů biosyntézy brassinosteroidů a jejich vliv na fenotyp rostlin 

 X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
    Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 

Autorka v bakalářské práci shrnuje dosavadní poznatky o biosyntéze brassinosteroi-

dů (BR) a věnuje se také přehledu fenotypových projevů u mutantů zasažených 

v biosyntetické dráze BR s ohledem na morfologické a biochemické změny, včetně 

detailního popisu změn na genomové a proteinové úrovni u jednotlivých mutantů.  

Struktura (členění) práce: 

Členění práce klasické – úvod, předmět rešerše, diskuse a závěr a seznam použité 

literatury, doplněné o tabulku s přehledem jednotlivých mutantů a jejich fenotypových 

projevů.  

Tak, jak je práce strukturována, by kapitola 3.6. dle mého názoru měla být zařazena 

jako podkapitoly kapitoly 3.5., jelikož pojednává o mutaci téhož genu - dwarf1. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Použité literární zdroje (69) jsou správně citovány a autorka z nich využila relevantní 

údaje. Nejsem odborník na tematiku BR, nicméně mne při čtení textu zarazilo, že 

více než polovina z použitých citací je starší 15 let. V oboru fyziologie rostlin se 

v současnosti díky rozmachu molekulárně-biologických technik všechny obory vyvíje-

jí velmi rychle a např. oblast fytohormonů je jedna z nejdynamičtějších. Tato skuteč-

nost je nápadná především u modelové rostliny A. thaliana (z 18 citovaných prací 13 

starších 15 let a jen 2 práce mladší než 2010). Relevantnost údajů je z mého pohle-

du také snižována skutečností, že v některých případech je text celých odstavců, 

v extrémním případě dokonce i celé kapitoly (kap. 3.4. a kap. 8.1.), založen na vý-

sledcích 1 práce.  
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky ade-
kvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

Grafická úprava práce odpovídá požadavkům na BP, obrazová dokumentace vhodně 

doplňuje text. Jazyková úroveň je dobrá s minimem překlepů, nicméně na některých 

místech se autorka vychýlila z klasické větné stavby (např. Protože brd1 má kom-

pletně…. – str. 23, U kterého byla použita… - str. 24) a nevyhnula se ani řadě ne-

obratných či nepřesných (výjimečně i nesprávných) slovních spojení (Mutant(i) vy-

skytující se u … v nadpisech kapitol (vedle náhodných mutací se jedná často i o T-

DNA inzerční nebo chemickou mutagenezi), genů, které ovlivňují biosyntézu (str. 7), 

stonky květenství (str. 7), velikost buněk epidermis a xylému je redukována na 30% 

délky buněk kontrolních (str. 10), postranní větvení (str. 13), apikální tkáně (str. 16, 

24) aj.. Vybrané téma ovlivnilo čtivost textu (např. komplikované názvy BR interme-

diátů), navíc se však text na řadě míst redukoval v podstatě na výčet morfologických, 

biochemických a genomových změn.   

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Bakalářská práce Kláry Frimlové vyhovuje předepsaným požadavkům na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k přijetí. Text zahrnuje podrobný přehled 

fenotypových projevů u mutantů ovlivněných v biosyntéze BR, a to na růz-

ných úrovních, a bude jistě dobrou informační základnou pro případné další 

výzkumné aktivity autorky či školitelského týmu.  

Na kvalitě práce a čtivosti textu však dle mého názoru zbytečně ubírá ab-

sence logického řazení kapitol (např. podle místa zasažení biosyntetické 

dráhy od počátečních po koncové kroky nebo podle mutace v genu kódují-

cím určitý enzym nezávisle na druhu apod.) a dostatek recentní literatury. 

Velmi málo je také v textu zastoupen autorčin náhled na věc, porovnání a 

syntéza daných faktů. Pro snazší porovnání a interpretaci dat by bylo mož-

ná vhodnější řadit kapitoly ne podle druhů, jak je text řazen nyní, ale např. 

podle místa zásahu biosyntetické dráhy nezávisle na rostlinném druhu. I 

tabulka, která u dané struktury textu v podstatě duplikuje údaje z jednotli-

vých kapitol, by tak byla daleko přínosnější.  
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Otázky a připomínky oponenta: 

1. Autorka v textu často zmiňuje, že typickým projevem mutantů biosyntézy 

BR je deetiolizace rostlin. V závěru poté zmiňuje, že brassinosteroidy 

jsou zodpovědné za regulaci růstu v závislosti na světelných podmín-

kách. Mohla by autorka blíže vysvětlit, jak se BR podílejí na tomto pro-

cesu?   

2. Řada mutací v genech biosyntézy BR vede ke snížení apikální dominan-

ce rostlin, nicméně u dpy mutanta rajčete, lk mutanta u hrachu a bdd1 

mutanta bobu dochází naopak ke zvýšení apikální dominance. Má autor-

ka pro tyto antagonistické fenotypové projevy mutací nějaké vysvětlení?  

3. V textu je používán výraz v rostlinné fyziologii nepoužívaný výraz „T-DNA 

značené linie“ (str. 8, str. 11). Mohla by autorka vysvětlit, čím se liší od 

standardně používaných T-DNA inzerčních linií (použito na str. 12)? 

 

Vzhledem k cíli práce by bylo užitečné čtenáře seznámit s fyziologickými účinky 

brassinosteroidů na rostliny obecně, autorka tuto část zredukovala na jeden 

odstavec o 6 řádcích, což bohužel omezuje možnost hodnocení míry fenotypo-

vého projevu dané mutace.   

S ohledem na to, že autorka často uvádí, že u některých rostlinných druhů ne-

byl nalezen brassinolid, považovaný za biologicky nejaktivnější typ BR, a to ani 

v kontrolních rostlinách, bylo by vhodné uvést, jaký/é typ/y bioaktivních BR 

převažují u jednotlivých druhů. Z textu také není patrné, které BR intermediáty 

jsou bioaktivní a které ne. 

 

Komentář: Bakalářská práce nese název „Mutace genů biosyntézy brassinoste-

roidů a jejich vliv na fenotyp rostlin“. Zajímalo by mne jako rostlinného fyziolo-

ga, zda manipulace vedoucí ke zvýšení exprese nějakého genu není považová-

na za mutaci. V práci jsem na žádnou takto pozměněnou rostlinu nenarazila. 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 


