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Práce je literární rešerší.

Práce obsahuje vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Práce shrnuje aktuální poznatky o mechanismech toxicity hlinitých iontů na buněčné úrovni.
Toxicita hliníku je obecným problémem kyselých půd, včetně ploch zemědělsky
využívaných. Pochopení mechanismů negativního působení hliníku i mechanismů tolerance
je proto důležitou problematikou, které se věnuje celosvětový zájem.
Struktura (členění) práce:
Práce má rozsah 34 stran a je členěna do 7 kapitol (včetně úvodu a seznamu literatury).
Vlastní text zahrnuje tři nejdůležitější tématické části:
- chemismus hliníku a vliv hliníku na rostlinu jako celek
- toxicita hliníku (efekty na růst kořenů, interakce hliníku v buněčné stěně, plazmatické
membráně, cytoplasmě, signálních drahách)
- resistence a tolerance vůči toxicitě hliníku
Práce obsahuje všechny náležitosti (abstrakt v českém i anglickém jazyce, klíčová slova,
seznam zkratek, atd.).
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka ve své bakalářské práci použila 58 citací. Použitá literatura zahrnuje i recentní
práce v dané problematice, pozitivně hodnotím využití řady prací publikovaných v roce 2010
i 2011.
Literární zdroje jsou citovány odpovídajícím způsobem, v některých případech by však bylo
vhodné naznačit, že citovaná práce není prací primární, ale review dané problematiky.
V řadě případů bych pak preferovala uvedení skutečného primárního zdroje, některé
příklady uvádím dále v poznámkách.
Autorka se také nevyhnula drobným nepřesnostem. Např. práce Rout, Samantaray a Das
2001 je v textu citována jako Rout et al. 2001 i Rout, Samantaray a Das 2001 (viz. strana 6,
druhý odstavec). Jedná se o identickou práci nebo ze seznamu literatury vypadla druhá
práce s více autory? Podobně také práce Hrost et al. 2010 na stejné straně a některé další.
V seznamu literatury také chybí citace Panda 2010, uvedená v textu na str. 15. Práce s více
autory jsou někdy v textu citovány et al. jindy a kol., preferovala bych jednotně první
možnost. Citace Poschenrieder a kol 2009 postrádá v seznamu literatury ostatní autory i
název monografie, jejíž je součástí., atd.
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Zvolené téma je diskutováno v adekvátní šíři, odpovídající požadavkům kladeným na
bakalářskou práci. Autorka by si pouze měla dát pozor na přesnější formulace, v některých
případech je informace příliš stručně podána, což je na úkor srozumitelnosti.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce splňuje potřebné požadavky. Obrazová dokumentace i tabulky
přiměřeně doplňují text a mají odpovídající popisky. Jazyková úroveň je dobrá, text je až na
výjimky přehledný a srozumitelný, s malým počtem chyb a překlepů. Místy se autorka
nevyhnula formulačním nepřesnostem nebo doslovným překladům z angličtiny – např.
slovní spojení „kořenová inhibice růstu“ (str. 9) by jistě bylo možné formulovat vhodněji.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce svým celkovým zpracováním (rozsahem, formou, použitou literaturou) splňuje
požadavky kladené na bakalářské práce. V některých případech autorka příliš spoléhá na
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použití souhrnných článků, ne však v rozsahu, který by bránil obhájení práce. K práci mám
několik podrobnějších poznámek a dotazů. Celkově však hodnotím práci jako pečlivě
připravenou a dokládající schopnost autorky pracovat s literárními zdroji. Doporučuji práci
k obhájení jako práci bakalářskou.
Otázky a připomínky oponenta; hodnocení práce a přístupu studenta školitelem:
Přestože práci celkově hodnotím kladně, mám několik drobných poznámek a dotazů.
Obecnou připomínkou je použití primárních citací. Autorka by si měla pečlivěji vybírat
zdroje, které v práci cituje a využívat ve větší míře zdrojů primárních. Např. na str. 14 by
popis vztahu mezi transportérem hořčíku (AtMGT1) a toxicitou hliníku bylo vhodné doložit
spíše prací Deng et al. 2006, J. Exp. Bot. 57: 4235-4243 a nikoli prací Ma 2007.
V kapitole 4.2.5. by byl vhodným zdrojem článek Yamamoto et al. 2002, Plant Physiology
128:63-72, případně další práce stejného autora.
V některých případech by bylo třeba informace opatrněji formulovat s důrazem na
srozumitelnost. Např. na str. 16 (poslední odstavec kapitoly 4.2.3), kde autorka popisuje
narušení mitochondriálních funkcí působením hliníku, bez dalšího vysvětlení uvádí, že
„postižené mitochondiální funkce mohou interagovat se sníženou hladinou cukru..“. Bylo by
vhodné v tomto případě vysvětlit, kde se vzala ona snížená hladina cukru, protože teprve
z citace uvedené v tomto odstavci je jasné, že v tomto případě se jednalo o buněčnou
kulturu, která vykazovala signifikantně snížený příjem sacharózy z media v přítomnosti
hliníku.
Autorka by také mohla lépe vysvětlit, co myslí „zvláštní architekturou“ buněk transientní
zóny, kterou zmiňuje na str. 10.
V souvislosti s kapitolou „Rýže jako modelový organismus pro výzkum resistence“ se ptám,
zda autorka nenarazila na práce, které by popisovaly, jak dalece se na odolnosti rýže vůči
působení hliníku podílí přítomnost vnějších apoplastických bariér (exodermis), které se
v kořenech mokřadních rostlin vyskytují. Tuto skutečnost autorka nezmiňuje.
Autorka by také mohla lépe vysvětlit význam OsSTAR1, zmiňovaný ve stejné kapitole (str.
27), protože uvádí nejprve, že jeho objevení znamenalo průlom v porozumění molekulárním
základům odolnosti rýže vůči hliníku a o několik vět později píše, že jeho přesná souvislost
s rezistencí vůči hliníku není známa.
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