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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Základními cíly předkládané práce bylo zjistit, jestli exogenně aplikované steroidní látky 

budou mít nějaký vliv na fluorescenci chlorofylu a a morfologické parametry rostlin, dále 

zjistit, zda bude mít stáří listu steroidními látkami ošetřených rostliny vliv na fluorescenční 

parametry chlorofylu a a také zjistit, zda a jak se od sebe bude lišit odezva primárních 

fotosyntetických procesů u C3 a C4 rostlin. 

Tématem literárního přehledu byla rešerše současných znalostí o vlivu aplikace steroidních 

látek na primární fotosyntetické procesy. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Studentka pracovala s literaturou průběžně a velmi systematicky, přečtené publikace 

zpracovala do přehledných tabulek, které vhodně použila i v diplomové práci. 

 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Přístup Kláry k laboratorní práci mohu jenom chválit. Sama pomáhala vymýšlet a realizovala 

metodické experimenty, pečovala o rostlinný materiál, měření v rámci diplomové práce, 

která nebyla vůbec jednoduchá, prováděla velmi pečlivě a spolehlivě. Všechny získané 

výsledky zpracovala a statisticky vyhodnotila. Když měla volno, pomáhala s experimenty i 

dalším studentům z naší laboratoře.  

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Sepisování vlastní práce byl v celém procesu tvorby diplomové práce největší kámen úrazu. 

Klára se nemohla dlouho do sepisování práce dostat, mezi vznikem jednotlivých částí byly 

velké prodlevy, takže nakonec zbylo velmi málo času na dopracování a závěrečnou kontrolu 

práce.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Klára velmi pečlivě vypracovala experimenty, které zpracovala a vyhodnotila a sepsala do 

předložené práce. Dle mého názoru cíle práce byly splněny, proto doporučuji práci 

k obhajobě s kladným hodnocením. Předložené výsledky budou součástí připravované 

publikace. 
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