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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

A A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N – nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

B B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

A A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

A A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

B B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
Jazyk práce 
- Převážně je práce psána vynikajícím jazykem – klasifikovala jsem A. Jen ojediněle formulace 

považuji za méně obratné či jasné – bude v dotazech.  Ojedinělé překlepy předávám v pdf práce. 
 

Snížené hodnocení B v bodu odborná správnost vztahuji k několika nejasnostem v textu: 
1) Str. 12, kap. 3.2., V úvodu kapitoly by bylo vhodné uvést,. Jakého typu průduchů se kapitola 

bude týkat, u jakých rostlinných druhů vzhledem ke strukturální odlišnosti průduchových 
aparátů u různých skupin rostlin. Str. 13, 14, kap. 3.2.1., 3.2.2.: opět, bylo by vhodné uvést 
o jaký typ průduchů se jedná, u jakého druhu rostliny., totéž v popisu u obr. 2., obr. 3. 
(většinou z práce Li et al. 2010). 

2) Obrázky je třeba zmiňovat v textu, aby bylo zřejmé, co dokumentují. Není v textu uveden 
ani jeden. Např. Obr.7  Je uveden na konci kap. 4.2.2., před kap. 5, ale patrně patří ke kap. 
5.? Prosím, vyjasněte. Str. 10, Obr. 1 – není uveden zdroj obrázku. Kubitschek et al. 2000? 

3) Při popisu výsledků jedné práce v jednom odstavci je vhodné odstavec uvést spolu s citací 
dané práce, aby bylo zřejmé, že následující text se vztahuje k dané práci. Nebo uvést sutdii 
autorů, která se zabývala... Např. str. 17, kap 4.1.  

- věta:“ Svěrací buňky průduchů Vicia faba, které byly před pozorováním v CLSM zavřené 
pomocí zvýšené koncentrace ABA, obsahovaly mnoho malých vakuol.“  

- Tamtéž – věta začíná: „Autor studie...“ ale není citováno, kdo je tím autorem. Nejedná se 
spíše o autory?  

 
Snížené hodnocení B v bodu Formální úroveň práce. 

4) Str. 9, kap. 3.1.: Metoda přímého měření terčíkového zámku je poprvé zmíněna na str .9, 
není však objasněna. Myslím, že by to bylo vhodné hned po jejím prvním zmínění. 
Navrhovala bych začlenění kap. 3.1.2. hned na úvod kap. 3.1. za 1. odstavcem. 

5) Popisy obrázků mnohdy nezahrnují anglické popisy v schématu – bylo by vhodné doplnit 
českou verzi do popisu schémat a legendy (např. obr. 6., 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  

1) Můžete lépe vysvětlit, co myslíte větou na str. 6, „Epidermální buňky mají nad 
svěracími buňkami mechanickou převahu, ...“ 

 
2) Str. 6: Můžete vysvětlit, co rozumíte „změnami osmotického tlaku u okolních 

epidermálních buněk a to opačným směrem než u svěracích (Raschke a Fellows, 
1971)“. Jak se do procesu zapojují buňky vedlejší? Mohl byste uvést specifika anatomické 
stavby průduchových apaprátů trav a srovnat je s průduchovými aparáty typu Amaryllis? 
Připravte obrazovou dokumentaci na obhajobu, prosím. 

 
3) Str. 6: Můžete doplnit citaci u následující věty? „Tyto objekty nejlépe popisuje teorie 

kaučukové elasticity polymerů (theory of rubber/polymer elasticity).“ 
 

4) Str. 9, kap. 3.1.: Metoda přímého měření terčíkového zámku je poprvé zmíněna na str .9, 
není však objasněna. Myslím, že by to bylo vhodné hned po jejím prvním zmínění. 
Navrhuji začlenění kap. 3.1.2. hned na úvod kap. 3.1. za 1. odstavcem. 

- Princip metody by bylo vhodné doprovodit obrazovým materiálem – můžete připravit na 
obhajobu, prosím? 

5) Str. 17, kap. 4: Autor uvádí 2 funkce vakuoly  - osmotickou a signalizační. Znáte i jiné 
funkce vakuoly?  

6) Můžete objasnit roli syntaxinu SGR3 při otevírání průduchů indukovaném modrým 
světlem? 

7) Str. 20, kap. 4.22.: Co rozumíte pod pojmem “hladem indukovaný autolyzozom” ve větě: „E-
64d je volně membránou prostupující inhibitor cysteinových proteáz, který způsobuje 
akumulaci hladem indukovaných autolyzozomů u kořenových špiček... 

 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
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