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Název práce: Souvislost mezi reakcí na špatně sbalené proteiny (UPR) a 
imunitou rostlin

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah BP a její členění
A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí

X 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

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
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

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Předložená bakalářská práce je tvořena rešeržní i experimentální část. Vlastní rešerži tvoří 17 stran, 
zbytek práce se věnuje popisu pilotních pokusů s tunicamycinem a Latrunculinem. Osobně si 
myslím, že více, než popisu experimentů (který by ostatně neměl v rámci BP sloužit při hodnocení 
kvality práce), se měla práce věnovat rešeržní části, neboť problematika je velmi komplikovaná a 
díky velkému množství specifických pojmů obtížně vstřebatelná pro nespecializovaného čtenáře. 
Autor se v problematice zjevně orientuje dobře a tudíž by mohlo rozvedení některých partií zvýšit 
srozumitelnost a didaktickou hodnotu práce. Zejména mohla práce obsahovat bohatší obrazový 
doprovod s podrobným popisem. V rámci popisu experimentu mohla být hlavní pozornost 
věnována zejména popisu smyslu a strategie experimentů s tunicamycinem, tedy jaké principy a 
funkční mechanismy bude možné jeho aplikací odhalit v souvislosti s imunitou rostlin, případně by 
bylo dobré diskutovat možné artefakty a úskalí studie. Popis motivace experimentů však zcela 
chybí, stejně jako důkladnější diskuze.
Nicméně, práce se věnuje tématu velmi důkladně, autor z velkého množství informací vytvořil 
jednotný celek a i při omezeném rozsahu je rešerže způsobilá pro hodnocení stupněm výborně.
Stylově je práce kvalitní, text je však velmi informačně bohatý a díky vysoké hutnosti obtížněji 
vstřebatelný.  Z formálních nedostatků je nutné jmenovat absenci odkazů na obrázky v textu 
rešeržní části. Jediný zde přítomný obrázek se schématem UPR signalisace by si zasloužil 
podrobnější popis.
Grafická úprava je velmi dobrá, bylo by však vhodné zavést číslování názvů kapitol pro lepší 
strukturovanost textu. Nechybí abstrakt, klíčová slova, obsah i seznam literatury obsahující okolo 
stovky citací a bezchybné citování. Akorát bych doporučil manuální revizi referencí kvůli odhalení 
např. chyb v psaní kurzívy u latinských názvů či u velkých písmen vědeckých názvů taxonů, což je 
častou chybou zanášenou programy pro správu citací.

 
B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku)

(Reakce na dotazy může být zahrnuta již ve vlastní prezentaci, uzná-li autor za vhodné)

Chápu rešerži správně, domnívám-li se, že mezi UPR a imunitou není žádný funkční vztah, který 
by byl adaptivní pro rostlinu? Je tedy UPR pouze negativním bočním projevem bouřlivé imunitní 
reakce?

V úvodu je psáno: “ER je místem syntézy většiny sekretovaných proteinů, rozpustných v cytosolu 
i asociovaných s membránou” – jak definujete termín cytosol?

V práci je popisován mechanismus “V odpovědi na stres ER jsou bZIP17 a bZIP28 translokovány 
z ER do Golgi, kde jsou uvolněny N-terminální oblasti za vzniku aktivních transkripčních faktorů. 
Ty se přesouvají do jádra, kde aktivují transkripci genů signálních drah UPR.” Můžete podrobněji 
osvětlit mechanismus, kterým je převáděna informace o přítomnosti nesbalených proteinů na bZIP 
faktory?

Proč je při ošetření použit v experimentu 1 miM DMSO ve vodě jako “mock”, ačkoliv vlastní 
látky byly pouze vodné roztoky? Jak byla prováděna aplikace (infiltrace/postřik)?

V grafu hodnocení vlivu aplikace Tm a LatB (obr. 4) jsou symboly pro signifikanci rozdílu, v 
metodice i popisu obrázku chybí zmínka o statistice. Jak byla signifikance určena?

V experimentu je použit LatB, ačkoliv ve vlastní rešerži chybí zcela zmínka o významu 
cytoskeletu. Můžete jej stručně přiblížit?



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: výborně
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