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Autor: Daniel Krsek

Název práce:
U|oha sacharidů při abiotickém stresu

X Práce je |iterární rešerší' LJ Práce obsahuje vlastní výs|edky'
Gíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Rešerše pojednává o moŽné ú|oze sacharLdů (především cukerných alkoho|ů)
streŠóvých reakcích způsobených nedostatkem vody (desikace, zasoleni) a
ch|adem' Je vypracována nazák|adě studia |iterárních pramenů.

Struktura (č|enění) práce:
přeh|edné, |ogické do kapitol a sukapito|

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci sprarlre citovaný
PouŽi| autor v rešerši re|evantní údaje z|lterárních zdrojů?
Všechny v textu citované údaje i prameny jsou relevantní. Seznam pouŽité |iteratury
obsahuje 67 pramenů, na jeden z nich není odkaz v textu. Naopak dva prameny
citované v textu chybí V seznamu pouŽité |iteratury.

Jsouzískanév|astnívýs|edkynebozvo|enétema
Zvotené téma je re|evantně zpracováno, představuje solidní zák|ad pro formu|ování
pracovni hypotézy a vo|bu experimentální strategie v případě, Že student bude
pokračovat v magisterském studiu a bude se této prob|ematice dále věnovat.

Formá|níúroveňpráce(obrazovádokumentace,grafika,teXt,j@
Práce je úče|ně dop|něna schématy metabo|ických cest sacharidů a vzorci, text je
jasný, srozumite|ný, dobře se čte, bez gramatických chyb, přek|epů je minimum.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce by|y sp|něny. Práce je dokladem toho, Že autor je
v prob|ematice stresu u rostlin a|e iv metabo|ismu sacharidů

dobře orientován nejen
a jeho requlaci
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Návrh hodnocení
informací)

ško|itele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

výborně ve|mi dobře |_l oobře í|
-^l

Podpis škoIitele/oponenta :

Instrukce pro vypInění:
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah)' tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové'. Posudek se odevzdává (zasÍ|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni'cz (pro Účely
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protóxotu o ooň.a1one; ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2.

otázky a připomínky oponenta:
Existují důkazy o přímém působení treha|ózy na Vy|učování Na* z buňky nebo se
jedná jen o speku|aci, za|oŽenou na stanovení koncentrace Na* v buňkách rost|in
transfo rm ova ných genem p ro treh a |óza-6-fosfátsyntázu a treha lóza-6-
fosfátfosfatátu?

Na jaký prob|ém by se autor zaměři| při další práci a jakou pracovní hypotézu by
formulova| v případě, Že by se pojednanému tématu dá|e věnova|?


