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Jméno a příjmení uchazečky:  Martina Klincová  

Název práce: Využití transgenních rostlin při studiu funkce rostlinných genů 
 

Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

1. Samostatnost uchazečky: 1-2 

Ve fázi zpřesňování tématu práce: 2    

Při práci s literaturou a databázemi:  1   

Během zpracování zadaného tématu:  1-2  

Při sepisování práce:  1-2    

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce: 2-             

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazečky: 2- 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů: 1-2 

Komentář k výše uvedeným bodům: 

 Martina se po počátečním ujasnění obsahu práce věnovala sepisování velmi samostatně, což 
ale v některých ohledech mohlo být na škodu výsledného textu. Například popisované postupy 
reverzní genetiky by bývalo bylo možné lépe zasadit do širšího kontextu nejen omických 
přístupů, ale i dalších metod, jež jsou primárními zdroji analyzovaných genových sekvencí. 
V závěru práce by se také hodilo souhrnné kritické zhodnocení využitelnosti jednotlivých 
přístupů. Mé komentáře k textu byly do finální verze práce zapracovány, ale zvláště 
v počátečních fázích sepisování mi ze strany studentky chyběla zpětná vazba a očekávaná 
potřeba některé aspekty práce prodiskutovat. Dobu sepisování nebudu vzhledem ke 
komplikacím daným pandemií Covid-19 hodnotit. 

 Výsledná práce je po obsahové i formální stránce na dobré úrovni. Počtem stran je blízko 
dolního limitu, tento rozsah ale studentům vzhledem k nízkému kreditovému hodnocení BP 
doporučuji. Práce obsahuje spíše klasické informace, což je podle mého názoru důsledkem 
hojného využívání přehledových článků jako zdrojové literatury. Jednotlivé příklady použití si 
ale Martina již zjevně dohledávala samostatně a v práci jsou zmíněné i pokročilé moderní 
přístupy genomových editací.   

 Celkově výslednou bakalářskou práci a přístup Martiny při její přípravě hodnotím jako velmi 
dobrý (mírně posunutý ke spodní hranici tohoto klasifikačního stupně). 

 

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: 2- 

 

Datum vypracování posudku: 14. 5. 2021 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : Lukáš Fischer 


