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Cíle práce 

Cíle práce jsou jasně a přehledně definovány hned na začátku práce a zcela zapadají do jejího 

tématu. Jsou zde definovány i pracovní hypotézy, které autor v práci testuje. 

 

Struktura (členění) práce  
Rozsah práce (počet stran): 143 stran včetně příloh 

Je uveden anglický i český abstrakt a klíčová slova? Ano 

Struktura práce odpovídá pracem tohoto typu. Po krátkém úvodu a definování cílů práce 

následuje literární úvod na 21 stranách, 20 stran je věnováno metodice, 44 stran je věnováno 

výsledkům a 19 stran diskusi. Nechybí ani shrnující závěr a seznam použité literatury. Dále 

práci ještě doplňuje 12 stran příloh. Rozsah všech částí je dle mého názoru vyvážený a po 

této stránce nemám připomínek. 

 

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

 Formální úroveň práce je dobrá, obrazová dokumentace je dostatečná, všechny obrázky mají 

dostatečně obsáhlý popis, potřebný pro pochopení jejich obsahu. Grafy jsou řádně popsané, 

včetně popisu os a jednotek, opět doplněné doprovodným textem, který umožňuje jejich 

samostatné pochopení. Tabulky jsou přehledně graficky zpracované a doplněné dostatečným 

doprovodným textem. Seznam literatury je konzistentní, co do formátu citací, a nenalezl jsem 

namátkovou kontrolou rozpor mezi citacemi v textu a v seznamu literatury. Nechybí ani 

seznam zkratek, který obsahuje všechny použité zkratky a, trochu nadbytečně, i některé 

veličiny např. n jako počet a Km jako Michaelisovu konstantu. 

 

Logická stavba a jazyková úroveň práce 

Práce je velmi dobře logicky členěná a srozumitelná. Práce je psaná v češtině a jazyková 

úroveň práce je dobrá, ačkoli se autor nevyvaroval překlepů, chybějících písmen ve slovech a 

špatných slovních tvarů.  Počet těchto chyb nepřesahuje však obvyklou úroveň a čtivost 

práce není tímto narušena. Bohužel musím autorovi vytknout několik anglismů, které mě 

zabolely (např. „adresovat hypotézu“, „disbalancovat“, „mimikující“ apod.). Oceňuji naproti 

tomu správné psaní českých názvů enzymů. 

 

Literární přehled:  

Literární přehled odpovídá tématu, je přehledně a logicky členěn a postupně čtenáři přiblíží 

jak biologii orchidejí, tak biochemii trehalózy. Jako čtenář bych ocenil také vhled ze strany 

houbového symbionta tj. alespoň krátkou pasáž o druzích hub vstupujících do orchideoidní 

mykorhizy, jak jsou pro tuto interakci specializovány apod.  To mi v práci chybí. Jinak je 

literární přehled dostatečně obsáhlý a kvalitně zpracovaný. Vytknout mohu pouze detaily 

např. v obr. 2.2. je uvedena alternativní dráha vzniku trehalózy aniž by byla podrobněji 

komentována v příslušném odstavci textu. V dalším textu vyplyne, že jde spíše o 



katabolickou dráhu. Navíc text odkazuje na obr.2.1., který je k tomuto textu irelevantní. 

Všechna fakta uvedená v literárním přehledu jsou řádně citována. Jedinou výjimkou je kap. 

2.1.3.3., kde se nachází v jednom případě pouze slovo „citace“ místo skutečné citace. Použité 

citace jsou relevantní a aktuální.   

 

Materiál a metody: 

 Šíře použitých metodik odpovídá diplomové práci, všechny metody jsou jasně popsané a 

bylo by možno podle nich experiment zopakovat. Prezentované výsledky jsou získané 

použitím těchto metod. Zejména oceňuji kapitolu 3.13. Design experimentů, která přehledně 

shrnuje kombinaci jednotlivých postupů k otestování příslušných hypotéz definovaných 

v cílech práce, mohla by být i součástí kapitoly Výsledky. 

 

Experimentální část: 

V experimentální části přináší autor velké množství výsledků pozorování, které jsou nicméně 

organizovány přehledným způsobem tak, že se v nich čtenář neztrácí. Autor přímo přiznává 

neúspěch v kultivaci některých druhů, což vysvětluje nepřítomnost dat pro tyto druhy. 

Dokumentace výsledků je adekvátní, jen v tabulkách bych uvítal lepší popis sloupců již 

v záhlaví tabulky a ne až v doprovodném textu. Jedinou chybu jsem nalezl v tabulce 4.32., 

kde se nepovedl součet.  

Možná by stálo za to doprovodit udávané tabulky a grafy obsáhlejším popisem v textu a pak 

by nebylo potřeba sumarizovat získané hodnoty v kapitole diskuse, kam to nepatří. 

Diskuze: 

 První část kapitoly Diskuse, tj. kap.5.1., je poměrně nepřehledná. Jde do značné míry o 

sumarizaci výsledků, což sám autor v úvodu k této kapitole přiznává a snaží se zdůvodnit. 

Nicméně právě srovnání s výsledky na jiných médiích, ačkoli třeba nejsou v souladu 

s pozorovanými daty, může odhalit zajímavé souvislosti. Dle mého názoru by bylo 

přehlednější diskutovat jednotlivé parametry (klíčivost, úmrtnost, obsah sacharidů atd.) přes 

všechny druhy a ve srovnání s literaturou udělat nějaký závěr či stanovit novou hypotézu, než 

diskutovat odděleně každý druh.  Dobře jsou diskutovány možné příčiny neúspěšných 

pokusů a navržena možná zlepšení experimentálních postupů.  V dalších kapitolách diskuse 

je srovnání s literaturou již lepší, i když i zde mám nějaké výtky. Chybí mi zejména lepší 

přímá konfrontace hypotéz z cílů práce s naměřenými výsledky a formulace nových hypotéz 

pro další práci. 

  

Závěry (Souhrn): 

  Závěry jsou jasné a jsou podloženy experimentálními daty, ani zde však nenajdeme 

explicitní zhodnocení výsledků experimentů ve vztahu ke všem úvodním hypotézám, i když 

z prezentovaných dat to vyplývá. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Celkově jsem s prací spokojen, vytčených cílů bylo dosaženo. I přes výhrady, zejména 

k diskusi, která by měla být vedena trochu lépe, jsem přesvědčen, že jde o kvalitní práci 

v málo prostudovaném oboru a nepochybuji, že výsledky budou časem i publikovány. 

Doporučuji tedy tuto práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Otázky a připomínky oponenta (povinná část posudku): 

1. Inhibitory mají při studiu enzymové aktivity nezastupitelnou úlohu. Je v literatuře 

popsán vliv inhibitoru trehalázy validamycinu nebo jiných jejích inhibitorů na 

ustavení orchideoidní mykorhizy? Pokud ne, jaký by asi byl podle vašeho názoru. 

 

2. Proč byla semena orchidejí klíčena na plotnách s trehalózou a validamycinem jen 

v případě Ludisia discolor a ne u ostatních. Ze zdůvodnění v diskusi mi to není jasné, 

vzhledem k tomu, že takový experiment přináší cenná data.  

 

3. V diskusi zmiňujete možnost, že trehalóza je štěpena v apoplastu mezi symbiotickými 

organismy. Měřil někdo aktivitu trehalázy v apoplastické tekutině (apoplastic fluid) 

mykorhizních kořenů? Může být trehalóza extracelulárně štěpena např. invertázou 

nebo jinými hydrolytickými enzymy? 

 

4. Nemělo by smysl přidat do fylogenetické analýzy trehaláz také sekvence z houbových 

symbiontů, byť jen jako outgroup? Je zde možná nějaká koevoluce rostlinných a 

houbových enzymů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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