
Posudek školitele bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení uchazeče : Ondřej Červenka 

Název práce: Evoluce fyziologických adaptací rostlin při výstupu na souš 

 

 

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:   2  

Během zpracování zadaného tématu:  1   

Při sepisování práce:    1  

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce: 2             

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče: 1 

1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů: 1 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

Příprava této Bc práce byla zahájena v minulém roce, ale její postup byl jistě poznamenán epidemií 

a podle informací kandidáta, také jeho zdravotním stavem. Ondřej Červenka jevil o téma 

opravdový zájem, pracoval ovšem, také z výše zmíněných důvodů, poněkud kampaňovitě – a 

stavěl školitele do ne zcela komfortní situace. Získal ovšem nakonec dobrý přehled o obsáhlé 

(školitel uznává až příliš) tématice a obohatil svoji Bc práci také o historický rozměr oboru. 

Přes nepřesnost některých důležitých formulací, které se objevují v textu, práci hodnotím velmi 

kladně.  

 

 

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: 26. 8. 2020 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : Viktor Žárský 

 

 

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku (po vypracování posudku možno smazat): 



 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! 

mailto:lipavska@natur.cuni.cz

