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Název práce: Mutace genů biosyntézy brassinosteroidů a jejich vliv na fenotyp rostlin 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 

Cílem předkládané práce bylo shrnutí poznatků o rostlinách, které nesou mutaci 

v genech řídících biosyntézu brassinosteroidů se zaměřením na morfologické a bio-

chemické vlastnosti těchto mutant 

 

Struktura (členění) práce: 
 

Členění práce je standartní, práce obsahuje úvod, ve kterém jsou stanoveny cíle, se-

znam zkratek, vlastní rešerši, dělenou do logicky řazených kapitol a podkapitol, závěr 

a seznam použité literatury. Práce logicky navazuje, text je doplněn 9 obrázky a jed-

nou souhrnou tabulkou. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

V předložené práci bylo využito 69 literárních zdrojů, v úvodních kapitolách je použito 

9 souhrných článků, které jsou v seznamu literatury vyznačeny. Velký rozmach hle-

dání mutant biosyntézy brassinosteroidů probíhal v druhé polovině devadesátých let, 

z tohoto období je nejvíce literárních zdrojů, v práci jsou však použity i zcela recentní 

publikace. Všechna použitá literatura je relevantní a dostačující. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky ade-
kvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 

Práce neobsahuje vlastní výsledky 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

Dle mého názoru je formální i jazyková úroveň práce velmi dobrá, jazyk práce je 

čtivý, obrázky na velmi dobré grafické úrovni. 

 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Autorka práce je studentkou učitelského studia biologie - chemie. Dle mého názoru 

se úkolu napsat odbornou rešerši zhostila velmi dobře. Pracovala velmi samostatně, 

po úvodním zaučení s prací s literaturou si literární zdroje vyhledávala samostatně, 

stejně samostatně zpracovala i předložený text. Předložený text je velmi pěkně zpra-

cován, text i shrnující tabulka budou v naší laboratoři dále využity k naší práci. 

Cíle předložené práce byly splněny. 

 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
 


