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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 

X 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 

 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 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 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 má 24 stran textu a 120 primárních citací, to vše doplněno 5 obrázky. Obrázky 

vhodně doplňují textovou část a jsou dobře popsány, včetně citací. Práce je psána na aktuální stále 

se rozvíjející téma. Tomu odpovídá i struktura citovaných prací, kde převažují ty novější, někdy 

dokonce recentní.   

      Po formální stránce je práce v pořádku s občasnými chybami a překlepy. Některá neobratná 

spojení vznikla překladem anglického textu do češtiny. Nepoužil bych výraz „pohlcen“ jako překlad 

„ internalized“ (abstrakt), protože endocytický váček je celou dobu vlastně uvnitř buňky; také výraz 

„hráči“, ve smyslu faktory účastnící se nějakého procesu, mi nepřijde v odborném českém textu 

adekvátní. Další neobratnost je výraz „nohy“ u klatrinu - pokud by autorka chtěla zůstat u 

anatomického názvosloví, bylo by lépe volit výraz „ramena“. Průběžně v celém textu je název 

modelové rostliny Arabidopsis thaliana nahrazen pouze písmeny At, které jsou sice v seznamu 

zkratek, ale pro lepší pochopitelnost textu by bylo lépe najít jinou variantu zkráceného názvu. 

Citace jsou v pořádku, namátkovou kontrolou jsem nezjistil žádné rozpory mezi citacemi v textu a 

v seznamu literatury. Pouze na str. 5 chybí u citace Hirst et al. rok publikace. Pokud autorka píše o 

objevu TPLATE proteinu, měla by citovat původní práci z roku 2006 a ne přehledový článek z roku 

2015. Také bych uvítal jako čtenář jiný formát citací v seznamu literatury, aby se zvýšila jeho 

přehlednost a snadnost dohledání citace. Seznam zkratek je úplný, jen někdy se v textu objevil 

název podjednotky komplexu dříve, než byl tento komplex v textu popsán 

Po faktické stránce bych doporučil specifikovat název práce, aby lépe vyjadřovala 

popisované procesy. Obecný název „Endocytóza u rostlin“ sliboval více, než jak bylo téma nakonec 

pojednáno. S přesností a uceleností textu v mantinelech, které si autorka předem vytýčila, jsem ale  

spokojen. Mám pouze několik dílčích výhrad. Na str.3 autorka ztotožňuje časný endosom s TGN u 

rostlin způsobem, jako by šlo o ekvivalentní pojmy. Také výraz pozdní endosom se u rostlin běžně 

neužívá. Posttranslační modifikace (fosforylace a ubikvitinace) regulující endocytózu jsou 

opakovaně označovány jako posttranskripční. Lokalizace některých malých GTPáz do membrány 

není závislá, na rozdíl od autorčiny formulace, na formě navázaného nukleotidu.  

Je zřejmé, že dané téma by bylo možné uchopit různými způsoby a o každé kapitole této 

práce by bylo možné napsat vlastní bakalářskou práci. Dle mého názoru se autorce podařilo 

načerpat dostatek vědomostí a dobře je propojit a zhutnit. Přes výše uvedené výtky proto považuji 

text za zdařilý a doporučuji ho k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

Jaký je vztah časného endosomu a TGN u rostlin? Mohla byste naznačit schema endocytické 

dráhy u rostlin? 

 

Na str. 5 uvádíte, že současná mutace v obou hemikomplexech AP2 je pro rostlinu letální. O 

odstavec níže píšete, že bez komplexu AP2 může rostlina přežít. Vysvětlete, prosím, tento rozpor. 

 

Jaké jsou modifikace malých GTPáz, které je ukotvují do membrán, a u kterých rostlinných 

malých GTPáz je můžeme najít? 

 

Jak lze pozorovat endocytózu u rostlin experimentálně? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (označte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 22.8.2018 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Michal Hála. Ph.D. 

 

 

 


