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

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 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. : 
 
1 – na některé z úvodních kapitol o buněčných komponentách a mechanismech (např. ARP2/3 

komplex, kortikální mikrotubuly a buněčná stěna) autorka hojně navazuje při objasňování 
vzniku tvarů specializovaných buněk rostlin v kapitolách následujících. Na další z úvodních 
kapitol (např. Dělení buňky a preprofázový prstenec, Endoreduplikace) podobným způsobem 
navazuje málo nebo vůbec. (viz. otázky č. 2 a 3). 

 
2 – autorka cituje poměrně málo prací souvisejících s tématem vydaných za poslední 3 roky. 

Domnívám se, že alespoň některé z neuvedených za zmínku stojí.  
 
 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. V práci popisujete funkci aktinového cytoskeletu při vrcholovém růstu. Jakou roli při 
vrcholovém růstu hrají mikrotubuly? 

2. V jedné z podkapitol se věnujete určování roviny dělení preprofázovým prstencem. Při 
kterých vývojových procesech u rostlin se uplatňuje změna roviny buněčného dělení? 

3. V kapitole o morfogenezi trichomu zmiňujete, že ve vyvíjejících se trichomech probíhá 
endoreduplikace. Jakou má v tomto případě funkci a důsledky pro morfogenezi trichomu? 

4. Na konci podkapitoly o regulaci morfogeneze epidermálních buněk uvádíte, že 
pravděpodobně existuje mechanismus povahy mezibuněčných interakcí koordinující růst 
protilehlých buněk. Byl v této souvislosti postulován nějaký konkrétní mechanismus? 

5. Trváte na tom, že nebyl popsán žádný rozeznatelný fenotyp v mutantech bez AtFH1 jak 
uvádíte v práci? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace  výborně 
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