
oponentský posudek diplomové práce Bc. Miriam Lehocké :

Vliv xenobiotik na modelovoun rostlinu huseníček Thalův (Arabidopsis

thaliana)

Předkládaná diplomová práce Bc' Miriam Lehocké se zybývala studiem

vliw tří xenobiotik (trinitrololuenu, nitroglycerinu a dusičnanu uranylu) na rust

modelové rostliny Arabidopsis thaliana (huseníček Thalův). Byl sledován vliv
studovaných látek jednak na hladinu rostlinných endogenních hormonů,

cýokininů, kyseliny abscisové a kyseliny indolyl-3-octové a jednak jejich

metaboltů. Rozdíly v hladinách uvedených látek byly určovány i po

dlouhotrvajícím působení xenobiotik (1 týden). Bylo pozorováno mírné zvýšeni

hladiny kyseliny abscisové, indo1y1-3-octové a nárust jejich zásobních forem

metabo1itů'

Při řešení zadaného problému autorka měla moŽnost se seznámit s prací

s rotlinným materiálem a celou řadou method polživaných ke stanovení

sledovaných parametrů. Problém řešený v diplomové prácije pravděpodobně

součástí většího projektu a velké mnoŽství získaných výsledků bude cenným

příspěvkem pro další práce. Předkládaná studieje doplněna řadou obrázků, které

přehledně znázorřtlji ziskané rysledky.

Následující připomínky a dotazy nemají za uče| snižovat kvalitu získaných

qýsledků, ale měly by být pomcí autorce v další práci, ěí spíše při presentaci

získaných qýsledků.

Literární úvod je relativně dlouhý azaobírá se široce thematy, které souvisí

s řešeným problémem trochu vzdáleněji; možná, podle mého názoru, užší

zaměření a tím i detailnější zpracování by této kapitole prospělo;

Str. 30: v jaké formě se akumuluje v rostlinách uran? V textu se m1uví o

toxicitě uranu' apod.;

Citace? Doporučuji soustarmé použiváni oficiálních zkratek časopisů (viz

např, citace .47 a49,50,84 a 88, apod.);
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?

/

d) Str. 54: ,,hodnoty byly přepočteny na gram čisté hmoty.. ; co je to čistá

hmota;

e) Diskuse je velmi stručná a obsahuje velmi málo citaci, hlavně těch, které se

vztahuji v získaným ýsledkům.

Na závěr bych chtěla konstatovat, že pŤedkládaná diplomová práce Bc. Miriam
Lehocké splňuje vsechny požadavky kladené na práci diplomovou a proto ji
doporučuji k dalšímu řízení.

Praha. 7.9.2006.

Dr. M. Tichá


