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Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Předně bych vyzvedl velmi vysokou úroveň zpracování hodnocené diplomové práce. V kapitole 3.4.1.
Osivo a sadba je uvedena jako zdroj osiva společnost SEMO, spol. s r.o.. jde o obchodní název
společnosti SEMO s.r.o. Jde o vysloveně formální záležitost, o které se zmiňuji především proto, že je
potřeba si uvědomit, že obchodní názvy firmy je třeba v dokumentech a pracích uvádět úplně přesně.
Kapitola 3.5. Škodlivé organizmy přesně a přehledně definuje potenciální choroby a škůdce Perilla frutescens. Můj dotaz směřuje nato,
zda se při pokusu řešitelka setkala s výskytem některých chorob a
škůdců a v jakém rozsahu. Kapitola 4.2. Založení porostu se zmiňuje, že semena pro druhý termín výsevu byla podrobena hydratační
úpravě. Není zde uvedeno při jaké teplotě. Rád bych se zeptal, zda si řešitelka
myslí, zda a v jaké míře teplota ovlivňuje předkličování. V práci je používán termín semena, ale vzhledem
k tomu, že se jedná o semena určená k setí, doporučoval bych použít správný odborný termín osivo. V
Kapitole 5.1.test klíčivosti je v závěru vyvozován závěr, že vliv délky klíčení semen na procento vyklíčených semen je nízký. Dovolil
bych si připomenout, že k vyslovení tohoto názoru by bylo třeba srovnat klíčení několika ročníků osiva. Z toho vyplývá dotaz, zda si
řešitelka myslí, že stáří osiva ovlivńuje klíčivost a jakém rozsahu? -
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