
Posudek školitele bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Dagmar Králíková 

Název práce: Interakce plasmatické membrány s buněčnou stěnou – adheze a signalizace 

 

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:    2 

Při sepisování práce:     1 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce:             

1 

 

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

1 

 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů: 

1 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 Dagmar pracovala na svojí bakalářské práci velmi zodpovědně. Práci zahájila s až nadstandardní 

časovou rezervou a pravidelně konzultovala nejasnosti v literatuře i vznikající text. Na počátku 

se sice potýkala s problémy přetavit informace získané čtením originálních článků ve vlastní 

text, ale tyto běžné počáteční problémy se jí podařilo překonat bez většího stresu díky 

pravidelným konzultacím a dostatečné časové rezervě. Práci jí v tomto směru komplikovala 

velká šíře tématu, kdy bylo třeba uvážlivě vybírat, jaké informace zařadit a jaké už jsou nad 

rámec zaměření práce (s tím se nutno přiznat velmi trápila i školitelka). Na Dagmar oceňuji její 

absolutní spolehlivost a cílevědomost. Kladně hodnotím její snahu načteným informacím 

opravdu porozumět, ne je jen opsat do textu bakalářské práce. Práci samotnou pak hodnotím 

celkově jako zdařilou a pečlivě vypracovanou. Celkové hodnocení navrhuji výborně. 

 

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 

 

Datum vypracování posudku: 4.9.2017 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : RNDr. Edita Tylová Ph.D 



 

 

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

 Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář, text standardním 

písmem slouží jako vodítko 

 Posudek můžete sami vložit do SIS, anebo s předstihem zaslat v elektronické podobě na 

adresu: hana.konradova@natur.cuni.cz a lipavska@natur.cuni.cz, a dále zajistit dodání 

podepsaného originálu (v 1 výtisku, jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát 

Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK (p. Elena Kozlová), Viničná 5, 128 44 

Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní obhajobou, bez něho 

nesmí být obhajoba zahájena! 

mailto:lipavska@natur.cuni.cz

