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Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

1. Samostatnost uchazeče/ky 

Ve fázi zpřesňování tématu práce:    1 

Při práci s literaturou a databázemi:    1 

Během zpracování zadaného tématu:    1 

Při sepisování práce:     1 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce:  1 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky: 1 

1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů:   1 

 

Bakalářskou práci vypracoval Vojtěch Schmidt s příkladnou samostatností. Ocenit též musím jeho 

schopnost si práci dobře časově naplánovat. Toto se projevovalo opravdu ve všech fázích její 

přípravy, vždy měl k dispozici dostatečný čas, hlavně díky tomu, že opravdu dodržoval časový 

plán, který si stanovil. Velmi příjemné pro vedoucího práce je toto zejména v období těsně před 

odevzdáním, kdy není nutné stíhat vše na poslední chvíli. Projevil též velice dobrou 

komunikativnost, jak se školitelem, tak s konzultantem. Pro tyto bylo radostí sledovat spolehlivé 

plnění zadaných úkolů. Práce samotná přináší dle mého soudu poměrně zdařilý náhled na naše 

momentální poznání evoluce mechanismů, které řídí homeostázi auxinu. 

Vojtěch Schmidt vyhledal naší laboratoř již během jeho studia ve druhém ročníku. Od počátku 

třetího ročníku pravidelně dochází do laboratoře, kde se zejména pod vedení Romana Skokana 

podílí na klonování řasových homologů auxinových přenašečů. Patří mezi studenty, kteří projevují 

zájem o konkrétní tematiku a neváhají investovat čas mezi přednáškami na experimentální činnost, 

toto vše ještě před vlastním nástupem na magisterské studium. Jsem rád, že si Vojtěch Schmidt 

vybral pro jeho magisterský projekt naší laboratoř a těším se na spolupráci s ním. 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce 

C. Celkový návrh 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO 

Navrhovaná celková klasifikace: 1 

 

Datum vypracování posudku: 29. 5. 2019 

Jméno a příjmení, podpis školitele (podle SIS): RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.  


