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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 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
Tématika rozdílného rodičovského příspěvku ke genové expresi v embryu nepatří 

mezi jednoduchá zadání, zejména proto, že se jedná o problematiku relativně novou, živě se vyvíjejí 
a v mnoha ohledech ještě neukotvenou, podloženou relativně malým množstvím dostupné 
literatury. Oliver Pitoňak přes tato objektivní úskalí osvědčil velkou samostatnost a vynikal 
schopností orientovat se odborné, úzce profilované literatuře, která byla na téma zygotické genové 
exprese a příspěvku jednotlivých rodičů do dnešní doby publikována. K diskutabilním tématům 
přistupoval kriticky a snažil se je nahlížet z více možných úhlů. Během studia publikací v rámci 
přípravy práce získal dobrý přehled o dané problematice a tím také vytvořil dostatečný teoretický 
základ pro svou budoucí diplomovou práci, jejíž experimentální část již zahájil na Ústavu 
experimentální botaniky.  

Oliver byl od počátku značně samostatný a osvědčil schopnost vybírat z dostupné literatury 
relevantní zdroje a kriticky je zpracovávat. To zahrnovalo i obsáhlé diskuze o zaměření a budoucí 
podobě díla. V této souvislosti bych rád vyzdvihl úlohu a veskrze kladné působení konzultanta, Dr. 
Saida Hafidha, který nejen nesl hlavní tíhu těchto diskuzí, ale hlavně velice důkladně dohlížel na 
zrod, postupný rozvoj a finalizaci práce. I proto je současné zakotvení Olivera v naší laboratoři jeho 
velkou zásluhou. 

Lze konstatovat, že bakalářská práce Olivera Pitoňaka splňuje po obsahové i formální stránce 
obecné požadavky kladené na práce tohoto typu, a proto - i ze všech výše uvedených důvodů - 
doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhájení. 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO 



Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
 
Datum vypracování posudku: 1.7.2020 
 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : doc. RNDr. David Honys, Ph.D. 
 
 

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 
• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář, text standardním 

písmem slouží jako vodítko 
• 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! 


