
Posudek školitele bakalářské práce 
 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Filip Linhart 
 
Název práce:  Translace mRNA a její regulace u rostlin 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce :   1  
Při práci s literaturou a databázemi:   1  
Během zpracování zadaného tématu:   1  
Při sepisování práce:    1  

 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce: 1            

 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky: 1 

1 
4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů: 1 

 
Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
 
Pan Linhart osvědčil schopnost orientovat se v množství odborné, úzce profilované literatury, která 
byla na téma rostlinné translace do dnešní doby publikována. K diskutabilním tématům přistupoval 
kriticky a snažil se je nahlížet z více možných úhlů. Během studia publikací v rámci přípravy práce 
získal dobrý přehled o dané problematice a tím také vytvořil dostatečný teoretický základ pro svou 
budoucí diplomovou práci. 
Samostatnou kapitolou je jazyková stránka práce, neboť čeština překvapivě není autorovým prvním 
jazykem. Při svých korekturách jsem záměrně korigoval jen jevy, které případně mohly být 
v rozporu s českou gramatikou (těch bylo minimálně) či by zásadně ovlivnily vyznění jednotlivých 
vět; formulace, které by mohly působit netradičně, nicméně věcně i gramaticky byly správně, jsem 
v práci ponechal jako osobní rukopis autora. Mně osobně se Filipovy občas neotřelé formulace 
líbily a práci rozhodně oživily. 
Lze konstatovat, že bakalářská práce Filipa Linharta splňuje po obsahové i formální stránce obecné 
požadavky kladené na práce tohoto typu, a proto - i ze všech výše uvedených důvodů - doporučuji 
předloženou bakalářskou práci k obhájení. 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
Navrhovaná celková klasifikace: Výborně 
 
Satum vypracování posudku: 28.8.2015 
 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : 
 
      doc. RNDr. David Honys, Ph.D. 


