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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Feketová Zuzana 

Datum:6. 6. 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…) 
Popísať súčasné znalosti mechanizmov regulácie génovej expresie u rastlín, ktoré 
súvisia s reakciou na sucho zo zameraním na gény, ktoré majú priamu spojitosť 
s fotosyntetickým aparátom. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Klasické členenie. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V tejto oblasti sa necítim natoľko doma, aby som mohla jednoznačne tvrdiť, že boli 
použité dostatočné literárne zdroje, ale na základe krátkej rešerše, ktorú som si 
urobila, by som povedala, že viac-menej áno. Zdroje sú citované správne a použité 
boli, pokiaľ môžem súdiť, relevantné údaje.  
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Neobsahuje. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Velmi dobrá, nemám výhrady. 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Ciele boli podľa mňa splnené. Práca je relatívne stručná, hodilo by sa občas trochu 
obšírnejšie vysvetlenie autorovych myšlienok a názorov, priestor na to v práci je. 
Celkovo však na mňa práca pôsobí kompaktným a uceleným dojmom, len málokedy 
sa stalo, že som musela niektorú pasáž čítať opakovane.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Pripomienky v podstate nemám, ale ako neznalá problematiky by som sa chcela 
spýtať na niektoré doplňujúce informácie: 
 

1. Zaujali ma gény RD29A a B, RD29A je evidentne regulovaný aj na ABA-
závislým aj na ABA-nezávislým spôsobom, ako je to u RD29B (ak sa teda 
niečo o tom vie)? 

2. Opakovane uvádzate, že zvýšená expresia transkripčných faktorov MYC a 
MYB zvyšuje citlivosť rastlín na ABA. Môžete bližšie popísať zmienené 
mutanty, ktoré naopak citlivosť k ABA znižujú (bohužiaľ uvedené bez citace)? 

3. U MYB-like transkripčných faktorov uvádzate MYB repetici a že u niektorých 
zástupcov rodiny sa vyskytuje len raz a u väčšiny dvakrát, môžete túto 
repetíciu nejako popísať ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail kocova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: 
Dr. Marie Kočová 

Katedra genetiky a mikrobiologie 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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