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

 

1. Rozsah BP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

X 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 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

X 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 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

X 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

X 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.: 



 

Těžištěm této práce je Úvod, kde lze najít největší množství informací. Problém je ovšem v tom, že 

většina se jich týká jen obecných účinků stresu, ale jen velmi málo konkrétních enzymů, 

jejichž aktivity jsou pak popsány ve Výsledcích.  

I když práce přinesla zajímavé výsledky, které dobře korelují s výsledky ostatních skupin, co se na 

výzkumu podílejí, je plná neobratných formulací, zejména v části Úvod a Metody, které jsou 

někdy na hranici správnosti či pochopitelnosti (např. str. 9, 11, 12, 14, 16, 23, atd.). Jeden 

výrazů, které se tu opakují, je "hladina" u velčin, které lze jednoznačně kvantifikovat, např. pro 

reaktivní formy kyslíku (ROS), kyselinu γ-aminomáselnou (GABA), atd. je lépe použít 

koncentrace, obsah, množství, apod.  

Co se týče literárních zdrojů, postrádám odpovídající citace zejména u Metod, kde jsou sice 

uvedeny nadbytečné popisy činností při přípravě roztoků, ale chybí odkazy na původní práce. 

Práce je napsána velice neobratným jazykem. Využívá otrockých překladů anglických výrazů, které 

lze snadno nahradit českými ekvivalenty (např. avoidance, solut, boreal, alpine...) a stavba vět 

odpovídá spíše anglickým zdrojům, ze kterých autorka čerpala. Vyloženě pravopisných chyb 

není mnoho, za zmínku stojí jen "...expresy mnoha genů..." (str. 14).  

Formální stránce práce není v podstatě, co vytknout, jen v sezmanu zkratek a chemikálií se 

vyskytují chyby jako glutathion reduktáza (má být glutathionreduktáza), fosfokreatinu a ribosa-

5-fosfátu (mělo by být bez u na konci), velká písmena, tam, kde to není třeba (Hovězí sérový 

albumin, Relative Water Content, Reactive oxygen species, atd.). 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Uveďte konkrétní podmínky (tj. teplotu a množství vody) pro jednotlivé boxy, ve kterých byly 

rostliny pěstovány. V Metodách to je uvedeno jen jako: chladno, vlhko, sucho, teplo. 

2. Který z faktorů hraje nejdůležitější roli a nejvíce sledované aktivity ovlivňuje při pěstování 

rostlin kostřavy? 

3. Jaký závěr z dosažených výsledků, tj. neprůkazné změny v aktivitě Rubisco a průkazné změny v 

aktivitě šikimátdehydrogenázy, plyne? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

Datum vypracování posudku: 24.8.2017 
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