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Jméno posuzovatele: RNDr. Dana Holá, Ph.D. 
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Datum: 31.5.2011 
 

Autor: Daniel Panchártek 
 
Název práce: 
Cis a trans elementy uplatňující se v odezvě rostlin na sucho (se zvláštním zřetelem 
na regulaci fotosyntetických genů) 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo podat stručný přehled o současných znalostech regulačních 
elementů, které se uplatňují v obecné reakci rostlin na sucho, a dále se v této 
souvislosti zaměřit především na geny, jejichž produkty se nějakým způsobem 
zapojují do fotosyntetických procesů. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěná klasicky – obsah, český a anglický abstrakt a klíčová slova, úvod, 
vlastní literární rešerše na dané téma, závěr a seznam literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Ano 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Ano 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Výborná 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce dokumentuje současný stav znalostí o molekulárních mechanismech regulace 
genové exprese při odezvě rostlin na nedostatek vody, přičemž se částečně 
zaměřuje na fotosyntetické geny. Ukazuje, že tato problematika je dosud velmi málo 
prozkoumaná, většina stávajících poznatků byla získána v několika málo posledních 
letech, navíc – jak tomu u rostlinného výzkumu bohužel často bývá – obvykle na 
jediném modelovém organismu (A. thaliana). Autor se podle mého názoru svého 
úkolu zhostil zcela dostatečným způsobem a cíle práce velmi pěkně splnil. Při 
vyhledávání potřebné literatury, práci s ní a sepisování rešerše navíc prokázal 
velkou samostatnost a schopnost vybrat z článků podstatné údaje, dát je do 
vhodného kontextu a pořadí a sestavit z nich vědeckou rešerši. Rovněž kvalita jeho 
písemného projevu a jazyková obratnost pro mne byla velmi potěšující – v práci 
jsem musela dělat pouze minimum (většinou drobných) zásahů. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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