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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

X B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
     Předkládaná práce má 20 stran textu, 57 primárních a 3 sekundární citace, to vše doplněno 5 
obrázky. Rozsah textu je vzhledem k úzkému zaměření práce a dostupnosti dat dostatečný, citace 
jsou řádně uvedené v textu a odpovídají citacím uvedeným v seznamu literatury. Obrázky vhodně 
doplňují textovou část a jsou dobře popsány, včetně citací. 
     Po formální stránce je práce v pořádku s občasnými chybami (quinoi místo quinoy apod.). Občas 
se autor také nevyvaroval použití anglismů. K ojedinělým závažnějším chybám patří seznam 
zkratek, kde jsou některé zkratky vysvětleny česky (ABA), některé anglicky, ačkoli v textu je užit 
český ekvivalent (SPD, SPM) a některé anglicky bez užití českého ekvivalentu (LEA). Správněji by 
bylo asi užít český ekvivalent tam, kde je to možné (např. ROS apod.).    
     Po faktické stránce je práce přehledná, ačkoli i zde se autor nevyvaroval drobných nepřesností 
(např. na str.7 autor uvádí, že růst quinoy je stimulován salinitou, což platí, jak vyplývá i z dalšího 
textu,  jen v omezeném rozsahu koncentrací solí, při dalším zvyšování koncentrace solí je efekt již 
inhibiční).  Jedinou mojí závažnější výhradou vzhledem k názvu práce je deklarované akcentování 
osmotických stresů (mráz, sucho, salinita) před ostatními abiotickými stresy, jimž je quinoa také 
nepochybně vystavena (nadměrná ozářenost, mechanický stres, nutriční stres apod.). Data 
nepochybně existují a najdeme je i v této práci – např. popis mechanismů ochrany fotosyntetických 
membrán vystavených UV-B záření najdeme v podkapitole 3.5. „Organické osmolyty“, ačkoli by 
tato data měla dostat vlastní kapitolu.  
     Celkově však považuji text za zdařilý a doporučuji ho k obhajobě. 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
- proč jsou ve vaší práci akcentovány hlavně osmotické stresy na úkor ostatních abiotických 
stresů? 
 
 
- v kap. 3.2.2. se zabýváte funkcí akvaporinů v mechanismu tolerance vůči zasolení, ale uváděná 
data pochází (přiznaně) z glykofytu A. thaliana. Existují data, když už ne z quinoy, tedy alespoň 
z nějakého halofytního modelu, kde může být situace značně odlišná od A. thaliana? 
 
 
- pokuste se shrnout úlohu prolinu v ochraně quinoy před osmotickým stresem. Na některých 
místech textu uvádíte, že prolin nemá pravděpodobně zásadní vliv (např. Jacobsen et al., 2005). 
S tím v souladu je i vámi neuváděné pozorování Kammann et al. (Plant Soil, 2011), kdy v jejich 
experimentální uspořádání se s rostoucím suchem nezvyšoval obsah prolinu v rostlinách.  Jiná 
uváděná data naopak naznačují, že akumulace prolinu je významná (např. Aguilara et al., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 25.8.2015 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Michal Hála, Ph.D. 
 


	Dotazy k obhajobě 

