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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 uhlíku, které jsme provedli na 
modelovém druhu Dactylorhiza majalis. Student se zabývá otázkou, zda mohou mít tyto 
výsledky obecnější platnost mezi orchidejemi či případně dalšími rostlinami. Honza na toto 
téma získal projekt GAUK a rychle si osvojil metodiky asymbiotické kultivace protokormů in 
vitro, výsevu prachových semen, analýzy endogenních rozpustných sacharidů i škrobu 
pomocí HPLC, histochemickou lokalizaci trehalázové aktivity, některých molekulárních 
metod (příprava cDNA, PCR, konstrukce fylogenetických stromů) i statistického zpracování 
dat. Především statistické zpracování dat student výrazně zdokonalil. Výsledky této práce 
budou po dalším doplnění výborným základem publikace.  

Přístup studenta k zadanému tématu  
Honza se nové metody učil rychle a brzy pracoval samostatně. Zajímal se o principy 
jednotlivých metod a význam jednotlivých kroků v určitém postupu. Problematické situace, 
především v oblasti statistických analýz dat, rozvíjel vlastními nápady. V našem týmu zavedl 
několik statistických přístupů a vymyslel způsob, jak kvantifikovat a následně testovat míru 
kolokalizace trehalázové aktivity s mykorhizními strukturami v kořenech. Při sepisování 
práce postupoval také velice dobře, samostatně vyhledával literaturu a stejně, jako při 
přípravě bakalářské práce, našel několik starších relevantních publikací, o kterých nikdo v 
naší laboratoři nevěděl. Získané poznatky správně hodnotil a vytvářel z nich logicky členěný 
text. Většinou to byl student, kdo školitele zásoboval úkoly a novými texty. Honza odvedl 
velké množství práce.  

Postup práce  
Honza se práci věnoval s velkým nasazením a po celou dobu magisterského studia na 
tématu soustavně pracoval. Oceňuji také to, že si práci dokázal dobře časově rozvrhnout. 
Protože je téma součástí tříletého projektu GAUK (který dále pokračuje), některé části 
výsledků ještě nejsou ucelené tak, jak bylo v rámci celého projektu plánováno. To je ale v 
podobných případech očekávatelné a nepovažuji to za problém. 

Další poznámky k průběhu práce  

Celkové hodnocení: výborně  

Podpis školitele  
 
 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

 Pro vypracování posudku diplomové práce použijte tento formulář, text standardním písmem 
slouží jako vodítko 

 Prosíme školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

 Posudek můžete sami vložit do SIS, anebo s předstihem zaslat v elektronické podobě na 
adresu: hana.konradova@natur.cuni.cz a lipavska@natur.cuni.cz, a dále zajistit dodání 
podepsaného originálu (v 1 výtisku, jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry 
experimentální biologie rostlin PřF UK (p. Elena Kozlová), Viničná 5, 128 44 Praha 2. 
Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní obhajobou, bez něho nesmí být 
obhajoba zahájena! 
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