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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

x 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 

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 

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

x 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 



5. Formální a grafická úroveň práce 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Ad 1. Charakteristika rostlin ze 2 pokusných sérií by měla být uvedena spíše v kap. Výsledky než v 

Diskuzi. 

Ad 2. V textu celé práce se objevuje opakovaně nejednoznačné označení rostlin, které byly 

pěstovány v médiu se sníženým obsahem dusičnanů. V některých případech jsou uváděny jako 

rostliny s nedostatkem NH4NO3, což tak úplně nekoresponduje s tabulkou uvedenou na str. 23.  

       Zvýšení či snížení aktivit je uváděno v násobcích, někdy v %. Asi by bylo vhodné toto 

sjednotit a užívat jeden či druhý způsob. 

Ad 4. Za nešťastné považuji střídání ich formy a trpného rodu v popisu metod. Myslím, že vhodná 

by byla jednotná forma v rámci celé práce. Za neobratné považuji také slovní popis variant 

rostlin, který se střídá se zkratkami, někdy i v rámci jedné věty. Pokud je pro danou variantu 

zavedena zkratka, měla by být použita v celém následujícím textu. 

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Byly výsledky a rozdíly jednotlivých variant rostlin statisticky průkazné? 

2. Můžete upřesnit, jak to vlastně bylo s dostatkem či nedostatkem dusičnanů a jaké je tedy 

správné označení těchto rostlin? 

3. V úvodu popisujete dva možné mechanismy využití proteinů rostlinami. Navrhněte  pokus, 

který by mohl objasnit, jaký způsob využívají kořeny tabáku v přítomnosti kaseinu. 

 

 

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  1-2 
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