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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 

 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 



5. Formální a grafická úroveň práce 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

(obvyklá délka standardního oponentského posudku je cca 2 strany) 

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na aktuální problematiku působení vybraných abiotických 

stresorů na obiloviny. Práce je napsána relativně pečlivě bez výraznějších gramatických prohřešků 

vůči gramatice. Pouze občas se v textu vyskytují drobné nedostatky, např. na s. 12 je uvedeno: 
Sucho podmiňuje mnoho morfologických změn, které se projev ve fenotypu rostliny. U rostlin se 

používá pojem pletivo a nikoliv tkáň. Na s. 24 je uvedeno, že mikroorganismy byli. V případě psaní 

zkratky sp. se nepíše kurzívou (s. 24). V textu je nejednotné citování pramenů (s. 4, 5, 8). Možná by 

bylo vhodné text doplnit o schémata, nákresy či obrázky, kterým by byl text vhodně doplněn. Závěry 

bych pro přehlednost uváděl v bodech.   
Citování použitých literárních pramenů není jednotné. Některé citace jsou neúplné (Zhang et al., 

2013;  Scarcell et al., 2019; Asseng et al.,2015; Kapulnik et al., 2011; Crossa et al., 2017; Crossa et 

al., 2017). V případě citováni práce Kosová et al. (2013) bych je doporučil odlišit písmeny, neboť 

jsou citovány dva zdroje. V textu nebyly citovány tyto zdroje: Hussain (2015), Chang et Bardenas 

(1965), Flowers et Yeo (1981). 

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

1. Jaký je rozdíl mezi pojmy stres a stresor? 

2. Definujte pojem sucho. 

3. Co je to nutriční stres? 

4. Jak bakterie vytvářejí dusík v kořenech rostlin? 

5. Jak funguje křeník jako minerální živina a v jaké formě je rostlinou přijímán?  

 

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 

Velmi dobře 

Datum vypracování posudku: 20. 6. 2020 
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