
Posudek školitele bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Václav Novák 

Název práce: Význam arbuskulární mykorhizy a složení společenstev arbuskulárně mykorhizních 

hub u rostlin s různými životními formami 

 

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: 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: 

Z pohledu školitele nemám k průběhu přípravy, sepisování textu BP ani komunikaci studenta žádné 

negativní připomínky. Téma BP rozhodně nepatřilo k těm jednoduchým a vyžadovalo relativně 

hluboký vhled do problematiky. Přes první drobné nedostatky, se Vaškovi podařilo vyhledat 

relevantní literaturu, která byla relativně obsáhlá. Nicméně i přes to se Vaškovi podařilo se v 

tomto velkého objemu článku zorientovat a samostatně připravit logickou strukturu práce. 

Samotné sepisování textu BP probíhalo bez velkých problémů a velmi svědomitě, stejně jako 

příprava obhajoby.  

 

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: 1 

 

Datum vypracování posudku: 23. 5. 2021 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : Petr Kohout 

 

 

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

