
Posudek oponenta bakalá řské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Lucie Doležálková    
 
Název práce:  Homeostáze rostlinných hormon ů:vzájemné p ůsobení mezi auxiny a 

cytokininy 
 
 
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 

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. : 
  
 Bakalářská práce Lucie Doležálkové je dle mého názoru velmi kvalitní. Text je hezky a 
srozumitelně formulován a vyskytuje se v něm pouze malé množství překlepů či gramatických 
chyb. Použité metody jsou jasně popsány. Výsledky jsou prezentovány ve formě přehledných grafů. 
  
 K práci mám ale i následují výhrady a připomínky:  

 V textu se vyskytuje nadměrné používání uvedení doplňujících informací v závorkách, které 
není pro odbornou práci vhodné.  
 V posledním odstavci na straně 19 je vysvětlení úlohy přítomnosti cytokininů v tRNA 
popsáno značně nesrozumitelně. 
 Naměřené výsledky by mohly být více popsány v textu, nejen zaznamenány ve formě grafů. 
Týká se to především vyhodnocení působení exogenní aplikace cytokininů na jejich množství 
v rostlině (str. 37 – 42).    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Další případné nesrovnalosti jsem s uchazečkou osobně probrala na konzultaci, při které 
studentka prokázala přehled a znalosti týkající se tématu předkládané bakalářské práce a jejích 
výsledků.   
  
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1.) Na straně 15 uvádíte, že vysoká citlivost dvouděložných rostlin k nadbytku auxinu a jeho 
analogů je využívána k přípravě herbicidních přípravků. Jaké jsou pro rostlinu důsledky 
dlouhodobého vystavení vysoké hladině auxinu? 

 
2.) Při purifikaci fytohormonů (kap. 4.2.5.2, str. 31) byly frakce eluované z kolony po vysušení a 

rozpuštění v 10% roztoku methanolu ponechány 30 min v -80 °C, následně centrifugovány a 
odebrané supernatanty analyzovány pomocí HPLC/MS. K čemu v uvedeném postupu slouží 
“přemražovací” krok?  

 
3.) Jednou z testovaných látek typu cytokininů byl i trans-zeatin-7-glukosid (tZ7G). Výsledky na 

straně 41 (obr. 13) ukazují, že množství dvou detekovaných derivátů této sloučeniny stoupalo 
s koncentrací aplikovaného tZ7G, avšak množství trans-zeatin-9-glukosidu bylo naopak 
nejvyšší při nejnižší použité koncentraci tZ7G a při vyšších aplikovaných koncentracích bylo 
přibližně dvakrát nižší. Jak si tento zajímavý jev vysvětlujete?    

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ   podmínkou přijetí práce 
 
 
C. Celkový návrh 
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 31. 8. 2016 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. 
 


