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Název práce:  
 
Fotosyntetické parametry jako sekundární selekční znaky pro šlechtění rostlin na 
odolnost vůči nadměrnému zasolení 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout poznatky o možnostech využití vybraných fotosyntetických 
parametrů rostlin pro testování tolerance vůči stresu nadměrným zasolením. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna obvyklým způsobem a obsahuje Úvod, Literární přehled, členěný 
vhodně do jednotlivých kapitol, Závěr a Seznam použité literatury. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka se v práci odkazuje na 56 prací, což je přijatelný počet pro zpracování 
tohoto tématu v bakalářské práci.  
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dostatečná, je však patrné, že autorka neodhadla správně 
čas potřebný na zpracování tématu a konečné úpravy textu a to jak po formální, tak 
obsahové stránce. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Studentka splnila cíle práce a uvádí přehled, zabývající se studiem změn vybraných 
fotosyntetických parametrů v souvislosti se stresem nadměrným zasolením a 
možností využití těchto znaků jako selekčních markerů pro testování tolerance 
k tomuto abiotickému stresoru. Stručně komentovala mnohdy rozporné výsledky 
publikovaných prací a shrnula je do závěru. Přístup studentky k přípravě a sepsání 
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bakalářské práce byl však více než problematický. Její komunikace se mnou byla, i 
přes jinak vcelku dobré vztahy, více než komplikovaná. Studium literatury i přípravu 
rešerše opakovaně odkládala na pozdější dobu, rušila předem plánované schůzky i 
přesto, že si byla vědomá toho, že sama bude jen obtížně zvládat sepsání práce. To 
vedlo k posouvání termínu odevzdání práce, ale vždy bez jakéhokoliv poučení se do 
budoucna i přesto, že jsem opakovaně upozorňovala na problémy, které jsem 
v tomto případě očekávala. Studentka si byla vědomá toho, že se zpracováním 
bakalářské práce bude mít problémy, nicméně, nevěnovala se v dostatečném 
předstihu ani přípravě, ani zpracování bakalářské práce. Měla jsem pouze několik 
dnů, resp. hodin před termínem odevzdání práce možnost zasahovat do textu a 
požadovat změny a úpravy, které byly naprosto nezbytné. Toto vše se negativně 
odrazilo na kvalitě předkládané práce. Souvisí to nepochybně s tím, že Věra Hlavatá 
nehodlá dále pokračovat v magisterském studiu a nechce se biologii věnovat. 
Domnívám se však, že i přes uvedené připomínky autorka předložila práci, která 
splňuje nezbytné požadavky pro bakalářskou práci, a doporučuji jí k obhajobě. 
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