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 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předmětem literární rešerše jsou současné poznatky o evoluci molekulárních 
mechanismů aktivního přenosu auxinu přes biomembrány a taktéž jejich významu 
pro vývoj rostlin. Na základě literárních údajů je v práci shrnuto, že základ tohoto 
systému můžeme nalézt ve streptofytní větvi zelených řas. 
Struktura (členění) práce: 
Abstract-Abstrakt-Introduction-Review-Abbreviations-References, celkem 35 stran. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Dle mého názoru jsou literární zdroje dostatečné, autor použil relevantní údaje 
z literárních zdrojů. Počet uvedených literárních zdrojů je 87. 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky, vedle průběžně diskutovaných skutečností 
práce ještě obsahuje závěrečnou diskusi na zvolené téma, která vhodně téma 
uvádí v kontextu moderních poznatků. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Student se rozhodl bakalářskou práci předložit v jazyce anglickém. Vzhledem 
k tomu, že práce je jeho prvotinou, vyžádal si styl jistých úprav, které byly vedeny 
snahou školitele o dosažení výstižnějšího vědeckého stylu na úkor někdy příliš 
vznešeného beletristického stylu. Vlastní kvalita anglického jazyka byla od začátku 
na solidní úrovni, taktéž i obrazové dokumentace, která je tvořena většinou 
z přejatých obrázků a schémat, jedno schéma je vlastní. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Myslím, že se podařilo cíle práce splnit. Zadání nebylo lehké a dalo se k němu 
přistoupit několika možnými způsoby. Student zvolil formu, kdy nejprve uvádí 
poměrně podrobné údaje o směrovaném transportu auxinu u vyšších rostlin, 
víceméně hlavně u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Teprve ve druhé 
části přechází do úvah na téma, jak se tento systém během evoluce vyvíjel. 
V zásadě jsou s ohledem na znalosti evoluce transportních mechanismů 
uvedeny všechny dostupné recentní literární údaje. Práci hodnotím výborně. 

Otázky a připomínky oponenta; hodnocení práce a přístupu studenta 
školitelem: 
Student přistoupil ke zvolenému tématu s příkladnou samostatností a práci 
vypracoval po studiu příslušné literatury během cca dvou měsíců. Jako to bývá 
obvyklé, nevyhnul se ani Roman některým začátečnickým chybám, jako je uvádění 
příliš dlouhých pasáží z jedné citované práce, občasné přílišné zabíhání do detailů 
či přílišný akcent na skutečnosti, které ho evidentně fascinovaly či alespoň velice 
zaujaly. Toto ale budiž dobrým signálem pro následnou diplomovou práci. Roman 
Skokan se o celou problematiku evoluce transportních mechanismů přenosu auxinu 
přes membránu zajímá ze širšího pohledu evoluce účelného nakládání s látkou 
typu auxinu. Hodlá se tomuto tématu věnovat i experimentálně v rámci své 
diplomové práce, jejíž zaměření momentálně upřesňujeme. Hlavní náplní bude 
experimentální ověření přítomnosti auxinových přenašečů ve streptofytních řasách, 
kde již předpokládáme existenci funkčních auxinových přenašečů.  
Podpis školitele/oponenta: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. 

 
 


