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Zadané cíle práce, kontext diplomové práce: návaznost problematiky na předchozí 
práce týmu, propojenost s dalšími problematikami, další spolupráce apod.   
Tématika navazuje na předchozí práce tím, že sleduje sacharidovou bilanci rostlin za 
stresových podmínek, ovšem problém vlivu těžkých kovů na sacharidový metabolismus 
rostlin je pro náš tým tématem  novým, dosud neřešeným.  
 
Přístup studenta k práci s literaturou: 
Problémem studentky, a to vlastně ve všech ohledech, byl fakt, že bakalářské studium 
ukončila na jiné vysoké škole, kde bylo studium změřeno jiným směrem. Začátek jejího 
působení na naší fakultě byl tedy spojen zejména s usilovnou snahou doplnit znalosti, které 
naše Katedra od studentů magisterského studia požaduje. Moje počáteční obavy, že to bude 
představovat velký problém se díky obdivuhodné vytrvalosti studentky nenaplnily. Totéž asi 
platí i pro studium literatury. Také v tomto ohledu udělala studentka obrovský pokrok, který 
vyústil v závěru v samostatnou, orientovanou práci s literaturou.  
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): Při práci v laboratoři se 
Monika vyznačuje velkým zájmem, vytrvalostí, pečlivostí a zodpovědností. Zvlášť si cením 
její odolnosti k nezdarům způsobeným problémy s přístrojovým vybavením. Mohu s čistým 
svědomím říci, že za celou dobu, kdy se náš tým věnuje sacharidovému metabolismu, jsme 
se nesetkali s tak velkým množstvím problémů jako v poslední době. Problémy zahrnují 
nejen poruchy funkce pumpy, detektotu či Rheodynu, ale také  fakt, že firma dodávající 
kolony změnila svůj sortiment a bylo nutno hledat náhradní řešení. Výsledkem toho bohužel 
je, že značná část vzorků, které Monika připravila, stále čeká na měření, a výsledky tedy 
nemohly být zahrnuty do předkládané práce.  
Přístup studenta při sepisování práce: Také pro sepisování práce platí, co již bylo 
naznačeno. Studenti, kteří na naší fakultě vypracují bakářskou práci, mají na začátku 
sepisování práce diplomové často již velký kus práce za sebou a nezačínají sepisování 
pohledem na prázdnou stránku. Pro Moniku to byl nový úkol. Vytrvalá, soustředěná práce 
Moniky, ale vedla nakonec k překonání tohoto handicapu.   
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Hlavním cílem diplomové práce, domnívám se, je seznámení studenta s konkrétním 
problémem, pochopení podstaty problému, osvojení si příslušných metodických postupů a 
provedení a vyhodnocení experimentů, rozvoj schopnosti kriticky posuzovat výsledky a 
konfrontovat je s literárními daty. V tomto ohledu byly jistě cíle práce splněny. Nadto práce 
obsahuje řadu zajímavých původních výsledků, které nám poskytují dobrý základ pro další 
pokračování práce na problematice vlivu těžkých kovů na metabolismus rostlin. 
V případě Moniky Kofroňové může mít školitel i kolegové, kteří radí nebo pomáhají velmi 
dobrý pocit užitečné práce, který pramení z toho, že rady, doporučení či pomoc padají na 
úrodnou půdu. Monika se vyznačuje vzácnou vlastností, která spočívá v tom, že jen zřídka 
udělá stejnou chybu podruhé.  
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