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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 

 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 



 

Slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

Bakalářská práce je zaměřena na sekreční mechanismy, které se uplatňují při interakci rostlin 

s mikroorganismy, což považuji za zajímavé téma, které pomáhá objasnit podstatu některých obranných 

reakcí rostlin. 

Úroveň práce je velmi dobrá. Práce je logicky členěna. Nechybí úvodní část, ve které studentka vysvětluje 

základní mechanismy rostlinné imunity, a dále se soustředí na dosud popsané sekreční systémy a jejich 

regulace. Zpracován je velký počet literárních zdrojů (přibližně 140). Jejich výběr odpovídá tématu a 

zahrnuje jak přehledové články, tak původní práce. Z jejich citací je zřejmé, že autorka článkům porozuměla 

a vhodně informace používá. V závěru práce nastiňuje možné další směry výzkumu.  Práce je až na některá 

místa psaná čtivou formou, obsahuje šest obrázků, které jsou komentovány v textu. Neobsahuje 

experimentální část. 

Přestože práci hodnotím velmi kladně, mám několik připomínek. 

- Úvod práce je spíš jejím shrnutím a je v něm využita řada odborných termínů, které lze na tomto 

místě stěží vysvětlit. Vhodnější by bylo více se zaměřit na motivaci k zvolení zpracovaného tématu a 

širší kontext. Uvítala bych obecnější kapitolu o sekreci při obraně rostlin (další látky).  

- Text obsahuje velké množství zkratek, z nichž se mi některé zadají zbytečné např. BS, At. Některé 

z nich (PAMPs/MAMPs) by mohly být lépe vysvětleny. Také některé terminologické nepřesnosti 

(tkáně místo pletiva), výrazy přeložené z angličtiny bez respektu k češtině (např. efektor-

specifických genů). Gramatické chyby jsou v práci ojedinělé  (str. 8). Trochu mě zarazilo používání 

výrazu „mikrob“, což v české fytopatologické literatuře není běžné, často by bylo vhodnější použít 

termín „patogen“. 

- Použít pro název kapitoly pouze zkratku se mi nezdá vhodné (např.2.1. a 2.2.).  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

- Uvádíte, že „mikrobi produkují molekuly, které rostliny nerozpoznávají“ (str.3) Jakou funkci 

tedy tyto molekuly mají? Vysvětlete koncept proteinů avirulence. 

- Byla popsána sekrece a autofagie i při interakci s mutualistickými mikroorganismy? 

- Pokud se prokáže sekrece typu EXPO, mohla by být něčím specifická nebo výhodná při 

obraně proti určitému typu patogenů? 

- Může EXOB1 regulovat obranu rostliny na základě uzavírání průduchů? Jsou takové případy 

popsány? 

- Může hrát komplex exocystu roli i při interakci s herbivory, např. průnik styletu mšic? 

- Jak si představujete že Vámi studovaná problematika „přispěje ke snížení spotřeby pesticidů“? 

 

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  1 

 

Datum vypracování posudku:  23.1. 2022 
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