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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 

 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 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku tvorby významných struktur kořenů – 

apoplastických bariér a aerenchymu -  pomocí nichž se rostliny adaptují na některé abiotické 

stresové faktory. Soustředí se dále na roli vybraných hormonů (ABA a ethylen) v regulaci tvorby 

těchto struktur. 

1. Rozsah BP a její členění – Práce má 23 stran čistého textu, kapitoly jsou logicky členěny. Práce 

obsahuje všechny předepsané součásti. Abstrakt obsah práce vhodně shrnuje. V závěru úvodní 

kapitoly jsou představeny konkrétní cíle práce, které se dle mého názoru autorce podařilo splnit. 

Mimo úvod a závěr práce obsahuje 3 hlavní kapitoly: dvě kratší pojednávající o stresových 

faktorech ovlivňujících anatomickou stavbu kořene a anatomických strukturách kořene 

významných pro toleranci ke stresu, a pak kapitolu stěžejní, shrnující roli „stresových“ 

fytohormonů (ABA a ethylenu) ve vztahu ke stavbě a funkci kořenového systému.    

2. Odborná správnost – v práci jsem nenašla závažné věcné chyby, spíš neobratnosti či 

terminologické drobnosti – některé jsem využila pro formulaci dotazů na studentku níže.   

3. Uvedení literárních zdrojů - Autorka použila značné množství literatury včetně publikací 

z posledních let. Seznam citací obsahuje přes 200 položek, což trochu vzbuzuje otázku, zda 

studentka opravdu všechny původní práce prostudovala v míře vhodné pro tvorbu přehledového 

textu. Kvalita práce a srozumitelnost spíše hovoří pro to, že prostudovala. Není také vyznačena 

žádná sekundární citace, tedy předpokládám, že autorka např. publikaci Caspary (1865) v němčině, 

nebo knihu Darby (1860) Botany of the Southern States měla k dispozici v originále, není 

z bibliografie zřejmé, že by se jednalo o reprodukci původní práce. Namátkovou kontrolou jsem 

neshledala nesoulad v textu uváděných zdrojích a seznamu literatury, zvolený bibliografický formát 

je také systematicky dodržován. 

4., 5. Formální a grafická úroveň práce + Jazyk - I po této stránce je práce na výborné úrovni - 

obsahuje málo překlepů, je napsaná čtivě, velmi dobrou češtinou. Svědčí to o promyšleném přístupu 

k řazení faktů, dobrém zvládnutí používaných nástrojů (programů), ale i o dobrém plánování 

finálních dokončovacích prací. Pouze snad jen poznámka k seznamu zkratek. Je velice podrobný, 

což lze na jednu stranu ocenit, ale na druhou stranu některé jeho položky s naprosto lokálním 

významem bych neuváděla a řešila jiným způsobem. Například dvoupísmenná zkratka QH je 

vysvětlena jako kultivar čínského zelí Qinghua, tedy jedna z variant jedné konkrétní experimentální 

práce pojednané v BP na několika řádcích. Podobně zkratka NHE je vysvětlena jako ekotyp Sedum 

alfredii netolerantní k přítomnosti kadmia. Tento typ zkratek není v kontextu celé práce natolik 

významný, aby se uváděl v seznamu zkratek, zbytečně ho znepřehledňuje, vysvětlila bych pouze v 

textu v místě použití (v textu to tak je). Vysvětlení některých zkratek také není zcela korektní, 

příklad SDR: enzym katalýzy ABA (původní angl. název již je jasnější short-chain 

dehydrogenase/reductase). Navíc je zde několik enzymů v české verzi označeno shodně jako 

enzymy syntézy suberinu, správnější by bylo označit je jako enzymy biosyntetické dráhy syntézy 

této sloučeniny. S tím souvisí, že někdy je česká i anglická verze vysvětlení zkratky identická 

(název položky jen přeložen), někdy je česká část jen obecnější popis do jaké skupiny daná položka 

patří (již zmíněný popis několika genů jako geny pro syntézu suberinu), ale anglické vysvětlení již 

obsahuje konkrétní název položky / daného enzymu. 

Naopak musím vyzdvihnout vhodnou volbu a přiměřené množství obrazového materiálu – několik 

reprodukcí fotografií a tři schémata – vhodně text doplňují, zlepšují pochopitelnost a čtivost. Pouze 

v jednom z nich – obrázek 7 – jsem nalezla drobné formální opomenutí, kdy na obr. 7C nejsou 

označeny strany řezu, na kterých působí jednotlivé varianty médií. 

 

Celkově hodnotím práci Barbory Vávrové velmi kladně, doporučuji jí k obhajobě a navrhuji 

klasifikaci stupněm 1 - výborně. 

 

 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

1. V kapitole 2 (Stresové faktory prostředí ovlivňující anatomickou stavbu kořene) 

uvádíte, že hlavní pozorovanou reakcí na zaplavení je tvorba aerenchymu, a je tak 

zajištěn transport kyslíku do zaplavených kořenů. Dál uvádíte, že: “Dále může docházet 

k morfologickým a anatomickým adaptacím listů a stonků jako je jejich prodlužování 

nebo natočení chloroplastů.” Mohla byste prosím vysvětlit, jak tyto adaptace pomáhají 

při zaplavení?  

2. Na straně 5 jmenujete mezi kompatibilními soluty m.j. glukózu. Ta ale za ideální 

kompatibilní solut považována není – věděla byste proč? 

3. V kapitole Procesy regulované prostřednictvím ethylenu (str. 19) pro vysvětlení trojné 

odpovědi působení ethylenu používáte příklad s vývojem semenáčku ve tmě. Prosím 

popište, jak by vypadala tzv. trojná odpověď na působení ethylenu u neethiolovaného 

materiálu, například několikadenní rostliny Arabidopsis (WT).  

4. Píšete, že vznik aerenchymu by mohl mít význam ve zvýšení tolerance k deficienci 

fosforu nebo dusíku. Je navržen i nějaký mechanismus, jakým způsobem by to 

fungovalo? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (označte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace Výborně (1) 

 

Datum vypracování posudku: 25. 5. 2021 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. 

 

 

 


