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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Cílem práce bylo zjistit, zda a jak se liší odpověď inbredních a hybridních genotypů kukuřice 

na stres způsobený nadměrným zaplavením, kterému byly rostliny vystaveny v různé fázi 

vývoje a jaká je jejich reakce po ukončení stresu a obnovení standardních podmínek 

pěstování. Diplomant stanovil počáteční hypotézy, které v závislosti na výsledcích během 

přípravy diplomové práce promýšlel a následně v práci diskutoval. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Při vyhledávání literárních zdrojů, jejich uspořádání a zpracování projevil svojí typickou 

snahu hledat souvislosti, nepřehlédnout detaily a vytěžit z publikovaných prací maximum 

potřebných informací. Literaturu vyhledával a studoval průběžně, zamýšlel se nad mnohými 

protichůdnými výsledky, na které narazil a průběžně je konzultoval. Diplomová práce je 

podle mého soudu podložená dostatečným počtem odpovídajících literárních odkazů. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

S přístupem Petra Čečetky k práci v laboratoři jsem byla spokojená. Práci si předem 

promýšlel, pokusy zodpovědně připravoval a jejich provedení vždy věnoval potřebný čas bez 

ohledu na značnou náročnost blokových pokusů, na kterých byla diplomové práce založená. 

Předem vyzkoušel obvyklé metodiky, v literatuře hledal další možné metodické přístupy, 

které zkoušel a modifikoval nebo vymýšlel tak, aby byly vhodné pro plánované pokusy. Petr 

je pracovitý, přátelský, vždy ochotný pomoci v případě potřeby i kolegům v laboratoři. 

Všechny získané výsledky samostatně statisticky zhodnotil a v případech, kdy nebylo možné 

použít obvyklé statistické testy, nastudoval a posléze použil vhodnou statistiku.  

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Sepisování práce bylo komplikovanější. I přes opakovaná upozornění na časovou náročnost 

přípravy konečné verze diplomové práce docházelo k posunům termínů pro konzultace a 

korektury textů a termín odevzdání práce se posouval. Přispělo k tomu nepochybně i to, že 

Petr Čečetka souběžně studuje na přírodovědecké fakultě v programu Chemie ještě 

magisterský obor Učitelství chemie pro SŠ - Učitelství biologie pro SŠ a musel studijní 

povinnosti dělit mezi dva časově náročné programy. Všechny části rukopisu diplomové práce 

vyžadovaly opakované a četné obsahové a formální korektury. I přes značné úsilí studenta i 

školitele se ani konečný text práce neobešel bez prohřešků a to i takových, na které byl 

upozorněný.  

 



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

I přes určité komplikace při sepisování diplomové práce předložil Petr Čečetka k obhajobě 

diplomovou práci, jejíž cíle byly splněny a student prokázal schopnosti řešit teoreticky i 

experimentálně zadané téma. Na některé otázky související s řešenou problematikou, se 

nepodařilo nalézt jednoznačnou odpověď, nicméně, i to jsou důležité výstupy předložené 

práce. Petr Čečetka připravil literární rešerši na dané téma, zvládl veškerou potřebnou 

metodiku, všechny pokusy zodpovědně plánoval a provedl, získané výsledky samostatně 

zpracoval a v práci objektivně prezentoval, diskutoval a vyvodil z nich odpovídající závěry. 

 

Student Petr Čečetka předložil k obhajobě práci, která podle mého soudu splňuje požadavky 

kladené na závěrečné práce studentů oboru Genetika, molekulární biologie a virologie a 

doporučuji ji proto k dalšímu řízení. 
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