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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 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

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

X 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 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
Ad 1: Práce splňuje nároky kladené na strukturu bakalářské práce. Ačkoliv jsou všechny zkratky 

vysvětlené při prvním použití v textu, bylo by pro čtenáře příjemnější, kdyby práce obsahovala 
seznam zkratek. 

 
Ad 3. Práce obvykle využívá relevantní přehledové i původní články, použitá literatura je citována 

správně. V některých případech však citace postrádám. Např. na str. 6 je uvedeno, že 
centrozóm byl popsán již v roce 1876, citace však schází. Na str. 21 je celý odstavec popisující 
bicentrioly a blefaroplasty u bičíkatých gamet rostlin – opět bez jediné citace. 

    
Ad 4. Text je psán velmi pečlivě, téměř bez gramatických chyb a překlepů. Některé překlady 

termínů z angličtiny působí neobratně (např. str. 6 „mikrotubuly iniciační místa, mikrotubuly 
nukleační centra“. Jindy jsou v textu zbytečné anglikanismy – singletové mikrotubuly, dublety 
atd.  

 
Ad 5. Práce je vhodně doplněna osmnácti obrázky či obrazovými tabulemi. Na naší katedře 

doporučujeme v bakalářské práci nepoužívat notoricky známá schémata z učebnice Základy 
buněčné biologie (Alberts a kol. 2005) – zde obr. 3 a 6. V použitých obrázcích z mikroskopu 
zůstala často měřítka, bohužel však bez popisu, i když by tento údaj byl pro čtenáře někdy 
velmi zajímavý. 

 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

V živočišných buňkách se kromě klasického MTOC ve formě centrozómu či bazálního tělíska také 
vyskytují další, de facto disperzní MTOC, a to na membránách, typicky na membráně Golgiho 
aparátu (Oddoux S et al.(2013) J Cell Biol. 203(2):205-13). 
 
Na str. 12 je uvedeno, že pericentriolární materiál je organizovaná struktura, nikoliv amorfní, jak 
se dříve myslelo. Jak tato struktura konkrétně vypadá? 
 
V kapitolce týkající se meiotického dělení u mechů (str. 18) popisujete kvadripolární dělící 
vřeténko. Jak probíhá kontrola připojení a rozchodu chromozómů u takového vřeténka? Jaká je 
v tomto případě stavba kinetochorů? 
 
Obr. 13 ukazuje schéma přeměny blefaroplastu na bazální tělíska u kapradiny marsilky (Marsilea). 
Jako literární zdroj uvádíte práci z r. 1966. Znáte i nějaké novější podrobnosti tohoto procesu? 
Jaké proteiny se ho účastní? 
 
V závěru práce je uvedeno „Ztráta konkrétního MTOC v buňkách vyšších rostlin souvisí 
s přechodem na fotosyntetický způsob výživy a existenci buněčné stěny“. Vysvětlete, jak spolu 
tyto jevy přesné souvisí. 
 

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 
Datum vypracování posudku: 30. 5. 2014 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. 


