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Posudek na bakalá řskou práci  

  školitelský posudek  
 oponentský posudek  

Jméno posuzovatele:  
Jana Krtková 
Datum: 26.5.2011 

Autor:  
Martina Benáková 
Název práce:   
MAPs – proteiny asociované s mikrotubuly u rostlin 

 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Shrnout stávající poznatky o MAPs, popsat je především z hlediska funkce a vymezit jejich 
rostlinně specifické vlastnosti. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna konvenčně – skládá se z úvodu, vlastního textu a závěru. Práce obsahuje 
veškeré povinné části (český a anglický abstrakt, klíčová slova, vlastní text a seznam 
literatury), a dále poděkování a seznam zkratek 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
V textu autorka cituje správně a k vytvoření seznamu literatury využila volně přístupný 
bibliografický program. Ke studiu dané problematiky využila 10 přehledových prací, zbylou 
vysoce převažující část tvoří původní články. 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány?  
Martina v průběhu výběru, studia literatury i při vlastním sepisování práce projevila vysokou 
míru samostatnosti. Adekvátní literaturu vyhledala sama a předložila již v raných fázích 
sepisování své práce logicky členěný, ucelený a velmi čtivý text, který následně pouze 
rozšiřovala. Práce dle mého názoru dokládá, že se autorka v daném tématu dobře orientuje 
a dokáže z mnohdy nesourodých výsledků původních prací, zejména např. u MAP65 
proteinů, selektovat podstatné a sjednocující. Vysoce si cením kritického přístupu autorky a 
formulování vlastního názoru v případě odlišných výsledků publikovaných o MAP18. Práce 
vyžadovala pouze minimální zásahy školitelky, co se týče věcné správnosti i formulací.  
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 
 
Z hlediska formálního je práce dle mého názoru na velmi vysoké úrovni, obrazová 
dokumentace je dostačující, grafika neuráží a v textu je minimum překlepů. Zvláště oceňuji 
autorčinu schopnost vypořádat se s anglicky psanou literaturou a předložit text, který 
nedává tušit nešvary převzaté z anglické stavby věty či nevhodně volené přívlastky. Text je 
velmi čtivý, což zdaleka nebývá pravidlem u podobných prací, logicky stavěný a bez 
gramatických chyb. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Autorka se zhostila svého úkolu takřka příkladně, vytyčené cíle práce splnila a předložila 
práci, která po všech stránkách, i té jazykové, zasluhuje udělení titulu bakaláře. Celkově 
hodnotím výborně. 
 
Otázky a p řipomínky oponenta; hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem:  
 
Autorka je schopná samostatného vědeckého uvažování a logických závěrů, je svědomitá, 
pečlivá. Přístup je zmíněn výše – nemám výhrad. 
Komentář: 
Autorka chce na BP navázat diplomovou prací. 
Podpis školitele/oponenta:  
 
Jana Krtková 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář. 
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně jsou vyznačeny ty části, které musí být v posudku vyplněny.  
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• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresy: 

fyziol5@natur.cuni.cz, dvorakova.lenka@gmail.com a lipavska@natur.cuni.cz a dále originál 
podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry fyziologie 
rostlin PřF UK (p. Elena Kozlová), Viničná 5, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku 
musí být dodán před vlastní obhajobou. 

 


