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Oponentský posudek: 

Hlavním cílem předložené práce bylo studium mechanismů adaptace rostlin Festuca rubra na 

simulovanou změnu klimatu. Cíle práce byly v plném rozsahu naplněny. 

Práce je přehledně a srozumitelně zpracována na 100 stránkách (včetně příloh) v anglickém jazyce, 

což velmi oceňuji, i přestože jsem v textu našla některé gramatické a pravopisné nedostatky 

(nesrovnalosti ve větné stavbě, nesprávné koncovky přídavných jmen a několik chyb ve shodě 

podmětu a přísudku). Je nutné ocenit, že přestože jednotlivé metodiky byly časově velice náročné, 

studentka získala veliké množství dat, při jejichž zpracování využila znalosti řady statistických metod. 

Dále studentka prokázala velmi dobrou práci s literaturou. Svoje výsledky diskutovala s celkem 148 

citacemi, z toho 32 publikovaných v posledních třech letech. 

Drobné připomínky: 

Na str. 9 v obsahu zkratek postrádám vysvětlení dalších použitých zkratek např. ALP, INT, COLD,… 

Navíc označení teplých a studených podmínek (v angličtině uvedených jako „warm“ a „cold“)- 

zkratkou „LOW“  a „ALP“ nepovažuji za moc přehledné. 

Na str.15 doporučuji sjednotit termíny a používat raději „photosynthetic rate“  místo 

„photosynsthesis rate“ 

Bližší specifikace použitých měřících přístrojů by měla být zařazena do metodiky místo do úvodu.  

Při počítání hustoty průduchů doporučuji používat zaběhnuté stereologické postupy (Gundersenovo 

vzorkovací okénko). 

Na str. 23 u tabulky č.2 (převzaté z publikace Münzbergová et al. 2017) chybí popisky a definice 

parametrů studeného a teplého režimu nastavení klimaboxů: cold1, cold2, .. a warm1, warm2, … 

Na str. 33 jsou omylem špatně uvedeny popisy osy y v grafu č. 6E. Hustota průduchů se uvádí v počtu 

průduchů na plochu. 

Na str. 46 je chyba v popisu grafu vlivu podmínek původního prostředí na hustotu průduchů, kdy 

největší hustota průduchů byla u rostlin pocházejících z chladného vlhkého prostředí a ne chladného 

suchého prostředí.   

K bližšímu objasnění při obhajobě doporučuji následující dotazy: 

1) V metodice na str. 25 popisujete, že většina rostlin měla složené listy. U jakého typu 

původního prostředí byly přítomny rostliny s nesloženými listy?  

2) Dokážete objasnit, proč je hlavně hustota průduchů a jejich velikost ovlivněna podmínkami 

původního prostředí? A proč byla hustota průduchů tak vysoká při přesazení rostlin do 



klimaboxu s nízkou teplotou a vysokou vlhkostí v porovnání s ostatními kombinacemi 

podmínek (graf 7A)? 

3) Je nějaký rozdíl v plasticitě fyziologických a anatomických znaků?  

4) Proč jsou rostliny pocházející z prostředí s extrémními výkyvy teplot a srážek mnohem 

plastičtější při změně pěstebních podmínek? 

5) V této studii se epigenetická modifikace genomu pokusných rostlin při simulované změně 

klimatických podmínek neprokázala. Je možné, že pěstební podmínky nebyly pro rostliny 

dostatečně stresující? 

 

Předložená diplomová práce (při uvedených výhradách) splnila obsahové i formální požadavky na 

ni kladené a je možno ji v plném rozsahu doporučit k obhajobě s hodnocením 

„výborně“ 
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