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Autor: ondřej Skala

Název práce: Somatická embryogeneze jehIičnanů: v|iv sacharidů

x Práce ie Iiterární rešerší. | | Práce obsahuie v|astníuýs|edkv.
cíIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cí|em posuzované baka|ářské práce ondřeje Ska|y je zhodnocení úlohy sacharidů
v průběhu somatické embryogeneze jeh|ičnanů. Autor v abstraktu své bakalářské
práce správně uvádí, Že sacharidy mají u rostlin čtyři základní funkce. 'l. s|ouŽíjako
zdroj energie a uh|íkouých ske|etů, 2' představují signá|ní mo|eku|y, 3. mají funkci
osmotickou a 4' funkci ochranou. Všemi těmito aspekty se autor ve své baka|ářské
práci podrobněji zabývá'

Struktura (č|enění) práce:

Baka|ářská práce je rozč|eněna do šesti kapitol: úvodu, čtyř kapito| |iterárního
přeh|edu a seznamu pouŽité literatury. Na začátku práce je uveden obsah a
dostatečně stručný abstrakt.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z|iterárních zdrojů?

Literární zdroje v práci uvedené jsou dostatečné a zahrnují většinu dů|eŽitých a
dostupných pub|ikací, bohuŽe| některé |iterární zdroje jsou autorem nesprávně
citovány (např. chybně uvedený časopis, ročník či strana). V jednom případě se
oponentovi nepodaři|o citovaný zdroj doh|edat. Autor ve své práci pouŽil z |iterárních
zdrojů re|evantní údaje.

Jsou získané v|astní uýsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Zvo|e4é téma je autorem diskutováno ve|mi dobře a na řadu zpracovaných témat
nám autor umoŽňuje nah|íŽet z rŮzných úh|ů poh|edu, čímŽ práce získává na
komplexnosti.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Po formá|ní stránce před|oŽená baka|ářská práce sp|ňuje všechny poŽadavky na ní
k|adené, jazyková úroveň je dobrá, text je psaný přeh|edně a je |ogicky řazený '

Práce obsahuje minimá|ní mnoŽství gramatických chyb a překlepů, snad jen
V seznamu pouŽité |iteratury je chyb a přek|epů více'

Sp|nění cílů práce a celkové hodnocení:

Před|oŽená baka|ářská práce ondřeje Skaly dostatečně a přeh|edně shrnu|a dosud
známé literární Údaje o ú|oze sacharidů při somatické embryogenezijeh|ičnanů.
Jednotlivé kapito|y jsou |ogicky a přehledně č|eněny, a jsou vzájemně vyváŽené.
Autor si velmi dobře poradi| Se zpracováním kapito|v věnované siqnální úloze
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sacharidů u rost|in' Tuto obtíŽnou a v současné době jiŽ ve|mi rozsáhlou
prob|ematiku zpracova| osobiým způsobem a neopomně| a|espoň okrajově zmínit
významné interakce cukerné signa|izace a fytohormonů. K mým drobným výtkám
patří občasné autorovo zabíhání do přílišných podrobností, které někdy vede
k nedostatečnému vysvět|ení nastíněného problému, a dá|e k nim patří uvedení
něko|ika chybných citací V seznamu pouŽité literatury. Také bych uvíta|, kdyby na
konci baka|ářské práce by| uveden krátký závěr, kteý by stručně shrnu|
zpracovanou prob|ematiku, naznači| autorův osobní názor, popř'by nastíni| moŽné
směřování nás|edné dip|omové práce fiejí cíle a metodické přístupy). Přes tyto
drobné nedostatky doporučuji předloŽenou bakalářskou práci ondřeje Ska|y
k obhajobě.

otázky a připomínky oponenta:

Proč dochází po dosaŽení koty|edonárního vývojového stádia SE jehličnanů
k poklesu koncentrace hexóz a nárůstu koncentrace sacharózy, jaký vztah mají
k těmto změnám koncentrací endogenních sacharidů aktivity enzymů sacharidového
metabo|ismu a vývojové procesy probíhajícív SE? MůŽeme obdobné změny h|adin
endogenních sacharidů v SE jeh|ičnanů pozorovat i u exogenních sacharidů
aplikovaných do ku|tivačního média?

Pokud bude student v daném tématu pokračovat i ve své dip|omové práci, za1íma|o
by mě jaké budou cí|e práce a její metodické přístupy, jaký rost|inný materiá| bude
pro výzkum pouŽit?

Návrh hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)

x uýborně ! ve|mi dobře ! ooore

Strana 2

Podpis škoIite|e/oponenta :


