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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 

x 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 

x A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 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 

x 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 

x A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 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.: 

 

Bakalářská práce přináší aktuální přehled publikovaných poznatků o příspěvku rodičovských 

genomů ke genové expresi v embryogenezi rostlin. Jedná se o velmi náročné, aktuální a stále 

otevřené téma, které je zpracováno na velmi dobré úrovni. Práce je psaná hezkou čtivou 

angličtinou (možná někde s chybějícími členy a ojedinělými chybami, což ale nedokážu plně 

posoudit, každopádně na srozumitelnosti textu to neubírá). Oceňuji, že je téma zpracováno z 

dostupných údajů o řadě rostlinných druhů a nejedná se tak o obvyklý čistě „huseníčko-centrický“ 

pohled na fungování rostlin. Metodické pasáže jsou místy o něco slabší, což předpokládám, souvisí 

s omezenými praktickými zkušenostmi autora a jsou možná dány i tím, že byly dopisovány 

dodatečně?! 

 

Připomínky k práci: 

Zaměření na genovou expresi ve vlastním embryu by mělo být uvedené už v názvu práce, kde je 

příliš široké „sexual plant reproduction“. 

Z některých vět v úvodních kapitolách práce není úplně jasné, zda se u druhů v souvislosti s daným 

dějem či strukturou tyto nevyskytují, či nebyly analyzovány (“is present” x “was documented”). 

Není to ale specificky problém této práce, s podobným přístupem se lze setkat i u přehledových 

prací v renomovaných časopisech. (např. věta: “Zygote divides asymmetrically into a smaller apical 

and a larger basal cell následovaná výčtem pouze pěti druhů s citacemi, přestože se evidentně 

jedná o obecné pravidlo. ) 

V pasáži o YODA signální dráze v embryogenezi a účasti genů diferenciálně exprimovaných na 

základě rodičovského původu by bylo vhodnější v textu nejprve dráhu představit a až pak se 

věnovat jednotlivým genům. Obecně je podle mého názoru této problematice věnováno možná až 

příliš prostoru.  

Věta „From evolutionary viewpoint, it could be beneficial for some species to avoid asexual 

reproduction thanks to parent-of-origin gene expression.“ má podle mého názoru trochu 

obrácenou logiku. 

V práci je uvedeno, že „microarray analysis revealed 74 out of more than 5,000 detected genes to 

be expressed specifically in sperm cells“. Myslím, že číslo 74 neodpovídá zjištěním v citovaném 

zdroji. 

V seznamu citací jsou samostatně uvedeny sekundární citace, což oceňuji, bylo by ale vhodné 

uvést i primární zdroj. V některých případech mi není jasné, proč autor nečerpal z původního 

zdroje (např. v případě práce pocházející z vlastní laboratoře). 

Poslední poznámka se týká samotného označení „parent-of-origin contribution“, které se mi 

osobně nezamlouvá, ale v literatuře se objevuje, tedy nemohu jej příliš kritizovat. 

  
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 



Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

Prosím autora o vyjádření názoru, zda osobně vidí mechanismus regulace aktivity genů 
diferenciálně exprimovaných v závislosti na rodičovském původu spíše v metylaci DNA (a RdDM 
dráze) nebo v PRC2 zprostředkované metylaci histonů (H3K27me3). 
 
Z textu práce mi vyplývá, že autor rozlišuje mezi geny, jež jsou v závislosti na rodičovském 
původu diferenciálně exprimované a geny rodičovsky imprintovanými, které, jak autor uvádí, jsou 
jejich podskupinou. Prosím o vysvětlení rozdílu. 
 
Jaké úskalí skrývá použití RNA interference k vyřazení aktivity RNA polymerázy II při 
dokladování role de novo exprese v zygotické a raně embryonální fázi vývoje? 
 
V popisu obrázku Fig. 6 je uvedeno „adapted and modified from Alaniz-Fabián et al., 2020“ 
v uvedeném zdroji jsem ale žádné takové schéma nenašel. Je to tedy původní autorské schéma jen 
podložené citovanou prací, nebo je chybná citace zdroje? 
 
 
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: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 4.7. 2020 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Lukáš Fischer 
 
 
 


