
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Zdeňka Češpírová 
 
Název práce: Změny ve struktuře listu vyvolané působením troposférického ozónu 
 

 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

X C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

X B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

X B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Předkládaná práce je po formální stránce celkem zdařilé dílo, uvádějící čtenáře do problematiky 

strukturních změn vyvolávaných ozónem v listech rostlin. Práce je členěna přehledně, ačkoli já 

osobně bych postupoval od obecného k jednotlivému tj. od orgánů a pletiv k buňkám, spíše než 

naopak. Práce obsahuje český i anglický abstrakt, které shodně vystihují obsah práce. Snad jen 

spojení “štěpit membrány” by v českém abstraktu mohlo být nahrazeno výstižnějším pojmem. 

Seznam zkratek pokrývá všechny zkratky použité v textu, jen nechápu, proč je zde uveden etylén 

(ET), který by mohl být snadno v textu vypsán plným názvem. Formální stránku práce možná 

ovlivnil také chvat při jejím sepisování, protože číslování kapitol se vymklo kontrole a nachází se 

mimo nadpisy uvnitř textu, což znesnadňuje orientaci. Přestože práce neobsahuje příliš překlepů ani 

chyb, tu a tam se jim autorka neubránila, včetně zduplikování částí vět, pravděpodobně při 

přesunech textu. 

 Nejslabší částí práce je seznam použité literatury. Na první pohled jde o dlouhý seznam, ale 

některé citace se zde opakují (Bussoti et al., 2005; Paoletti et al., 2010 – tam je druhá citace navíc 

nekompletní) a některé jsou nepochopitelně označeny a a b, ačkoli jde o stejnou citaci (týká se např. 

Calatayud et al., 2011a,b; Evans et al., 2005a,b; Gao et al., 2016a,b atd.). To se týká celkem šesti 

citací, u nichž není důvod takto rozlišovat. Toto rozlišení se užívá v textu, pokud stejný první autor 

publikuje více článků v jednom roce, což není tento případ. Pokud jde o úzus, který neznám, prosím 

o vysvětlení při obhajobě. Celkový počet unikátních citací je tak 36 místo 44 uvedených, což je 

počet na hraně přijatelnosti. Další mojí výhradou k této části je, že nejsou rozlišeny primární a 

sekundární citace. 

 Po obsahové stránce je v textu několik drobných nedostatků. Např. NO není oxid dusný ale 

dusnatý (str.9),  nebo by bylo lépe se vyhnout spojení “ozonizace vzduchu” (str.8) pro proces 

tvorby ozónu, protože toto spojení se používá pro proces čištění vzduchu prostřednictvím právě 

ozónu. Také pojem “lumen buňky” (str.18) není právě obvyklý, jde patrně o cytoplasmu. V kapitole 

5 bych pak místo aklimace použil termín adaptace, protože jde o dlouhodobý proces. 

 Za větší prohřešek však považuji absenci zmínky o tom, že přítomnost ozónu také spouští 

některé procesy obvyklé při biotickém stresu. Role ozónu jako elicitoru obranných odpovědí rostlin 

je v literatuře popsána. Některé ze struktur a procesů, které autorka popisuje v jednotlivých 

kapitolách (tloustnutí buněčné stěny, lignifikace, depozice kalózy, změna tvaru membrán), se dají 

vysvětlit právě tímto způsobem. Ačkoli biotický stres není primárním tématem této práce, 

minimálně v diskusi by tato možnost měla být zmíněna. Také popisované léze na listech rostlin 

vystavených působení ozónu jsou v některých článcích popsány jako projev hypersenzitivní 

odpovědi. Ani toto není v textu zachyceno. Ačkoli s tím autorka třeba nesouhlasí, přesto by to mělo 

být uvedeno, třeba s příslušným komentářem, a nikoli ignorováno. 

Doufám, že autorka získala cenné zkušenosti při sepisování vědecké práce, a i přes uvedené 

připomínky doporučuji práci k obhajobě. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

1. V textu uvádíte koncentraci oxidů dusíku v troposféře jako jeden z významných faktorů 

ovlivňujících tvorbu ozónu. Přesto na obrázku 2 dokládáte celkový nárůst koncentrace 

ozónu v posledních letech při současném výrazném poklesu koncentrací oxidů dusíku. Jaké 

je vysvětlení? 

2. Jak lze experimentálně odlišit primární působení ozónu na buněčné struktury od 

sekundárního působení reaktivních forem kyslíku vzniklých jeho přeměnami. Lze v 

literatuře odlišit unikátní projevy působení ozónu, které by se lišily od jiných oxidačních 

látek např. peroxidu vodíku apod? 

3. Jak se autoři vámi citovaných prací vyrovnávají s faktem, že některé morfologické změny 

na listech rostlin vystavených ozónu mohou být projevem role ozónu jako elicitoru obranné 

odpovědi rostliny a jaký je na to váš názor? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 25.5.2018 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Michal Hála 

 

 

 


