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 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Práce o rozsahu 26 stran shrnuje poznatky o regulačních faktorech tuberizace u bramboru, 
tedy procesu, jehož pochopení má velký význam jak z hlediska praktického (brambor je 4. 
nejdůležitější rostlina ve výživě lidí), tak z teoretického hlediska, a to díky tomu, že se jedná 
o nejlépe prostudovaný model vytváření hlíz rostlinou.  Práce představuje tuberizaci jako 
komplexní morfogenní proces závislý jak na vlivu vnitřních faktorů, tak na působení 
podmínek prostředí.   
   
Struktura ( členění) práce:  
Práce má obvyklou strukturu, obsahuje všechny povinné části (úvod, abstrakty v češtině i 
angličtině, klíčová slova, seznam použitých zkratek, závěr)  
Je doplněna obrázky a schematy.  
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? 
Autor ve své bakalářské práci použil 40 citací, které jsou odpovídajícím způsobem citovány.  
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány?  
Považuji zvolené téma za diskutované v  šíři, která odpovídá bakalářské práci studenta 
učitelského zaměření. 
 
Formální úrove ň práce ( obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úrove ň): 
Formální úroveň práce je dobrá. Práce je doplněná převzatými obrázky, jejichž kvalita je 
závislá na grafické podobě původní práce. Obrázky obsahují odpovídající popisky s řádně 
citovaným zdrojem. Práce je napsaná vcelku srozumitelným jazykem, oceňuji péči 
věnovanou   minimalizaci pravopisných chyb či překlepů.    
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Práce svým celkovým zpracováním (rozsahem, formou, použitou literaturou) splňuje 
požadavky kladené na bakalářské práce.  
 
Otázky a p řipomínky oponenta; hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem:  
Student v závěrečném ročníku bakalářského studia souběžně studuje na Zemědělské 
Univerzitě v Praze. Tato skutečnost do značné míry ovlivnila jak postup práce (někdy 
obtížné sladění povinností spojených s oběma typy studia), tak i úhel pohledu na 
zpracované téma, kde je patrný zájem studenta o praktické aspekty procesu, který je 
předmětem bakalářské práce. Oceňuji, že výsledkem úsilí studenta je jednak splnění všech 
povinností v obou typech studia, tak i vypracování bakalářské práce, která splňuje 
požadavky na tuto práci kladené.  
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