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Název práce:  Faktory řídící tvorbu hlíz u bramboru 
 
×××× Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o faktorech řídících tvorbu hlíz u bramboru.  
Struktura ( členění) práce:  
Práce je členěna standardně a obsahuje všechny požadované části: abstrakt a klíčová slova 
v češtině i angličtině, seznam zkratek, úvod, vlastní literární přehled, závěr a seznam použité 
literatury. Rozsah práce (celkem 26 stran, 16 stran vlastní literární rešerše) je adekvátní práci 
bakalářské.  
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? 
Literární zdroje jsou citovány správně a jednotně. V přehledu literatury chybí jedna publikace 
(Abbot a Belcher 1986), jedna publikace je tam naopak dvakrát (Railton a Wareing 1973) a u 
jedné je zřejmě špatně uvedený rok vydání (Koda a Okazawa 1983 – 2 publikace, jedna 
z nich má být 1988). Seznam použité literatury obsahuje celkem 37 publikací. To je pro 
bakalářskou práci tohoto rozsahu počet dostatečný. Většinu publikací tvoří původní články, 
všechny citace jsou primární. V práci jsou citovány publikace od roku 1967 do roku 2009. I 
když je proces tuberizace studován již dlouhá léta, bylo by vhodné do práce zahrnout i více 
publikací z posledních let (přibližně dvě třetiny citací jsou práce starší než 10 let). Autor téma 
pojal zejména z fyziologického a zemědělského hlediska - tomu odpovídá i tematické 
zaměření citovaných prací. Bylo by však vhodné věnovat více pozornosti také regulaci 
exprese genů účastnících se řízení tuberizace.  
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány?  
Práce neobsahuje vlastní výsledky experimentální práce a tedy ani diskusi jako takovou. 
Jednotlivé kapitoly jsou ekvivalentní jednotlivým faktorům regulujícím proces tuberizace a 
jsou zejména výčtem experimentů, jejich výsledků a z nich vyvozených závěrů. Na konci 
každé kapitoly je většinou autorovo krátké shrnutí vlivu daného faktoru na tuberizaci.  
Myslím si, že získané literární údaje mohly být autorem více logicky propojeny a diskutovány 
v širších souvislostech, aby práce působila ucelenějším dojmem. Ondřej mohl rovněž častěji 
prezentovat své vlastní názory na problematiku a pokusit se o kritické hodnocení získaných 
dat. Vzhledem k tomu, že se však jedná o práci bakalářskou a téma řízení tuberizace je 
rozsáhlé a působení jednotlivých regulujících faktorů značně provázané, nepovažuji to za 
zcela zásadní problém. 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika,  text, jazyková úrove ň): 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Práce obsahuje naprosté minimum překlepů a 
prakticky žádné pravopisné chyby. V některých větách jsou výjimečně chyby v interpunkci.  
Formulace jsou však někdy těžkopádnější, nepřesné, což může být zavádějící a nepřispívá to 
ke srozumitelnosti a přehlednosti textu.  
I po grafické stránce je práce velice zdařilá – nejsou v ní žádné zásadní grafické či 
typografické nedostatky. Práce obsahuje několik převzatých obrázků, které jsou v textu 
dostatečně popsány a řádně citovány. Grafická úroveň převzatých obrázků bohužel není 
nejlepší (malé, hůře čitelné). Vzhledem k tomu, že jsou však některé z nich z velmi starých 
publikací, předpokládám, že ani v nich nemusela být kvalita dostatečná pro následné použití.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Ondřej prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou, porozumět jí a získat z ní 
potřebné informace. I přes uvedené nedostatky a připomínky (některé více, jiné méně 
podstatné) práce splňuje podmínky kladené na práce bakalářské, a proto ji doporučuji 
k přijetí a hodnotím jako velmi dobrou.  
Otázky a p řipomínky oponenta; hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem:  
Připomínky: 

• Obálka – Správný název našeho ústavu je: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
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v Praze. Běžně se uvádí pouze rok předložení/obhájení práce, tedy v tomto případě: 
„Praha 2011“ (nikoli 2010/11) 

• Co se týče stylistických a typografických chyb/nepřesností, chtěla bych autora 
upozornit, že z latiny pocházející „et al.“ se píše kurzívou, mezi °C a číslem je mezera 
(např. str. 13), stejně tak jako mezi číslem a jednotkami (např. str. 21; 30 g/l) – mělo 
by být uváděno správně a jednotně v rámci celého textu. Latinské názvy rostlin by 
měly být vždy psány kurzívou (většinou jsou, kromě klíčových slov). Místo pojmu 
„jednonodální segmenty“ by bylo lepší používat pouze „nodální segmenty“ (str. 19). 
Názvy genů se píší kurzívou: „snížená úroveň exprese PHYB“ (str. 16). Není vhodné 
používat ve větách spojení jako např. „nízká/vysoká Suc, ošetření GA“ apod. – lépe 
rozepsat: nízká/vysoká koncentrace sacharózy,…  

• Str. 3 - Součástí abstraktu (druhý odstavec) je i popis obsahu literární rešerše. Ten do 
abstraktu podle mého názoru nepatří a zařadila bych jej případně na konec úvodu, 
pokud by na něm autor trval.  

• Při používání zkratek je dostačující, když je zkratka vysvětlena v závorce při prvním 
použití v textu. Dále stačí uvádět pouze zkratku. Používání zkratek typu „Suc“ ve 
větách se mi obecně příliš nelíbí a připadá mi nadbytečné.  

• Popisky tabulek mají být vždy umístěny nad tabulkou, nikoli pod ní, jak je tomu na 
straně 12. 

• Odkazovat na kapitoly je lepší číslem, nikoli tak, jak je odkazováno na str. 21: „viz. 
kapitola dusík“. Podobné je to s odkazy na obrázky (např. str. 14, 17) – místo „viz. 
Obr. 5“ stačí: „Obr. 5“ 

Otázky: 
• Str. 7 a 9 – Na prvních stránkách literárního přehledu se zmiňujete o indukčních 

(příznivých) podmínkách pro tvorbu hlíz. Jak byste tyto podmínky charakterizoval? 
• Str. 8 – Uvádíte, že pro řízení tuberizace je důležitých pět skupin fytohormonů. V textu 

se však podrobněji zmiňujete pouze o třech z nich. Jak tedy ovlivňují tvorbu hlíz 
auxiny a etylen? 

• Str. 16 – Zmiňujete se o existenci mobilního indukčního signálu pro tuberizaci. Jaká 
myslíte, že je jeho chemická podstata? 

Komentář: 
 
Podpis školitele/oponenta: Lenka Dvo řáková  
 
 
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.  
• 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. 

 


