
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče: Vojtěch Schmidt   
 
Název práce: Evoluce auxinového metabolismu, signalizace a transportu v zelené linii 
(Viridiplantae)  
 

 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte 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 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 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 

X 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 

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

 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 



 

Slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

(obvyklá délka standardního oponentského posudku je cca 2 strany) 

 

Formální stránka práce: Předložená práce je napsána opravdu pěknou češtinou. Jedinou výjimkou je 

občasné matení životných a neživotných tvarů pro slova jako „člen“ ve smyslu člen genové 

rodiny. Práce má jasnou a logickou strukturu. V seznamu literatury jsou na několika místech 

chyby jak ve výčtu autorů, tak v názvech článků, jinak je práce téměř bez chyb. 

Práce je dosti stručná, myslím, že na mnoha místech by zasloužily kapitoly detailnější 

rozpracování. Autor velmi systematicky prochází jednotlivé fylogenetické skupiny a popisuje 

které geny jsou v dané skupině přítomné a které ne a na základě toho dochází k závěru, zda je 

daná dráha v dané skupině přítomna nebo ne. Myslím, že například práce Mutte a kol., 2018, 

nabízí krásné vysvětlení vývoje TIR1 – AuxÏAA – ARF signálního systému, a proto by si 

zasloužila v práci více místa.  

Na některých místech práce vyloženě chybí citace, příklad: úvod kapitoly 4.1 autor uvádí několik 

důležitých tvrzení, které ale nejsou podpořeny citacemi; úvod kapitoly 2.1, kde autor zmiňuje 

lokalizaci syntézy auxinu; úvod kap. 4.2). 

Celkově však hodnotím práci velmi pozitivně, je obsahově správná, čtivá, a autor zahrnul i kapitolu 

Diskuze, což je v případě literární rešerše docela těžký úkol. 

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

Už v abstraktu píšete, že původní odpovědi na auxin byly netranskripční, ale v práci jsem pro toto 

nenašel žádné podporu ani vysvětlení. Můžete mi to, prosím, ujasnit? 

 

V práci zmiňujete vliv fosforylace PIN proteinů na jejich lokalizaci. Ukazuje se však, že neméně 

významným efektem je vliv fosforylace na transportní aktivitu PINů, tuto informaci však v práci 

nemáte. Můžete, prosím, shrnout, co se ví o fosforylaci PINů, regulace jejich aktivity a evoluci 

této regulace? 

 

Píšete, že ABC transportery auxinu „nepodléhají internalizaci“. Zůstávají tedy v plazmatické 

membráně napořád? 

 

Nepochopil jsem odstavec na str. 11, kde píšete, že u některých Charofyt byly nalezeny orthology 

GH3, nicméně pokrčujete tím, že v buňkách těchto organismů jsou vysoké hladiny IAA oproti 

jeho metabolitům. Znamená to, že GH3 tam nefungují tak jak předpokládáme? 

 

Str. 11 Píšete, že Arabidopsis má 32 ARFů. Je to tak? 

 

Diskuze: Spekulujete, že jedním ze scénářů, proč si rostliny osvojily IAA jako signální látku je, že 

potřebují udržovat nízkou hladinu auxinu, neboť vyšší hladina vede k inhibici růstu a dělení buněk. 

Citujete moji práci, která se týká inhibice růstu buněk kořene auxinem. Myslím, že tento argument 

je argument kruhem: auxin sice reguluje dělení buněk (stimuluje i inhibuje, podle koncentrace) a 

prodlužování buněk (taktéž podle koncentrace), ale reguluje jej skrze TIR1 signální dráhu. 

Mutanty v této dráze budou k těmto efektům auxinu úplně insenzitivní. Nelze tedy říci, že toto 

bylo důvodem osvojení si IAA jako signální molekuly. 

 

 



Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

 

Navrhovaná celková klasifikace: Výborně 

 

Datum vypracování posudku: 28.5.2019 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (podle SIS): Matyáš Fendrych 

 

 

 

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku (po vyplnění posudku možno smazat): 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář.  

• Posudek můžete sami vložit do SIS, anebo s předstihem zaslat v elektronické podobě na 

adresu: hana.konradova@natur.cuni.cz a lipavska@natur.cuni.cz, a dále zajistit dodání 

podepsaného originálu (v 1 výtisku, jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát 

Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK (p. Elena Kozlová), Viničná 5, 128 44 

Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní obhajobou, bez něho 

nesmí být obhajoba zahájena! 

mailto:lipavska@natur.cuni.cz

