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Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Štěpánka Kebrlová 
 
Název práce: Úloha cytoskeletu v auxinovém transportu 
 

 
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 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X 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 

 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 

X 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 

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 
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

(obvyklá délka standardního oponentského posudku je cca 2 strany) 

 

Bakalářská práce Štěpánky Kebrlové shrnuje dosavadní poznatky o roli cytoskeletu v polárním 

auxinovém transportu. Práce má 23 stran včetně seznamu literatury, obsahuje český a anglický 

abstrakt, obsah a seznam zkratek. S potěšením konstatuji, že práce je sepsána srozumitelně a čtivě, s 

logickou stavbou vět i řazením kapitol a obsahuje jen minimum překlepů a formálních nedostatků 

(nestandardní vysvětlení některých zkratek (např. ARF-GEF), jednoslovné psaní českých názvů 

enzymů – proteinkináza (str. 2), tkáň místo pletiva (str. 5)). Text doprovázejí 4 obrázky, které jsou 

vcelku vhodně zařazeny, přesto bych v textu velmi uvítala nějaký obrázek k hlavnímu tématu práce, 

tedy jak se cytoskelet zapojuje do regulace auxinového transportu, role cytoskeletu je totiž v 

použitých obrázcích zcela opominuta.   

K odborné správnosti samotného textu nemám až na výjimky žádné vážnější výtky (snad jen 

formulace “Jeho (auxinu) syntéza u modelové rostliny A.thaliana probíhá hlavně v mladých 

nadzemních orgánech“ (str. 3) se mi zdá s ohledem na téma práce příliš vágní). Kapitola 5.1. 

Exocytoźa a endocytóza zmiňuje podrobněji proces endocytózy, exocytózu však víceméně opomíjí. 

Na rozdíl od textu však jisté nedostatky vidím u popisků některých obrázků. Popisek u Obrázku 1 je 

chybný a zavádějící: „Zobrazení distribuce auxinu pomocí zeleného fluorescenčního proteinu (A, B, 

C, D, F, G) a obarvené transgenní konstrukty DR5::GUS (E, H, I)“ (obarvený konstrukt, GFP je 

nejspíš také pod kontrolou DR5 promotoru), nadto chybí např. vysvětlení zkratky GUS (a to i 

v seznamu zkratek) nebo čtenář neví, jak poznat auxinová maxima). Nepřesnosti jsou i u dílčích 

popisků tohoto obrázku: “Místa aktivity auxinu jsou: (C) apikální buňka dělící se zygoty, (G) 

kořenový meristém“. Popisek Obrázku 3 by měl být podle mne samovysvětlující, tedy bylo by 

potřeba vysvětlit použité zkratky (z 8 zkratek je v legendě vysvětlena jen jedna, u 6 dalších lze 

dohledat význam v textu kapitoly 5.3.1. a 2., který na obrázek odkazuje, příp. v seznamu zkratek, 

jedna zkratka však zůstane čtenáři utajena úplně. Do kapitoly Závěry autorka vložila Obrázek 4 

s vlastními výsledky, což hodnotím pozitivně, jelikož ukazuje na bezproblémový vstup do 

experimentální práce studentky v návazném magisterském studiu. Škoda, že prezentované 

mikroskopické fotografie autorky postrádají měřítko.  

Co vidím jako podstatný nedostatek práce je množství chybějících citací v seznamu literatury 

(napočítala jsem celkem 14 přehledných prací, které nejsou uvedeny v seznamu (Friml and Palme 

(2002), Zažímalová (2007), Zažímalová (2010), Palme a Gälweiler (1999), Murphy (2005), Verrier 

(2008), Yang and Murphy (2009), Titapiwatanakun and Murphy (2009), Klíma, Laňková and 

Zažímalová (2016), McCurdy, Kovar and Staiger (2001), Wasteneys (2002), Ivakov and Persson 

(2013), Zhu and Geisler (2015), Martiniere and Runions (2013)), u 2 původních zdrojů (Cho et al. 

2007 a Nick et al. 2009) nelze z textu poznat, zda v seznamu literatury chybějí nebo mají jen jiný 

formát oproti srovnatelným citacím, kde autorka vždy v textu uvádí u tří spoluautorů všechna 

jména. Citace Lacek et al. 2017 je v textu i seznamu literatury uvedena chybně (jména x příjmení, 

publikace nemá čísla stránek, optimálně je třeba u knihy doplnit vydavatele). Studentku tedy prosím 

o doplnění (opravu) seznamu literatury v opravném lístku. 

Přes výše uvedené nedostatky však hodnotím práci jako zdařilou, vytyčený cíl jako splněný a 

doporučuji ji k obhajobě.        
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B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

1. Na straně 3 uvádíte, že z buňky do buňky se auxin pohybuje v nedisociované podobě jen 

z malé části difúzí. Je moje představa o transportu auxinu do buňky za fyziologického pH 

apoplastu přednostně difúzí mylná či zastaralá? Prosím o vysvětlení. 

2. Na str. 9 podrobně rozebíráte, že PIN proteiny jsou v membráně málo laterálně pohyblivé, 

což je s ohledem na jejich funkci a distribuci logické. Překvapivě ale na str. 10 uvádíte, že 

PIN proteiny jsou v PM pohyblivější než AUX1. Je tedy důvod se domnívat, že stabilizace 

AUX1 vtokových přenašečů v PM je důležitější než u PIN proteinů?  

3. Mohla by autorka také nastínit, jak si představuje roli celulózy v omezení pohyblivosti PIN 

proteinů v PM? A jak, příp zda je toto omezení pohybu specifické pro PIN proteiny, tj. liší 

se v tomto ohledu PIN proteiny významněji od jiných transmembránových proteinů?  

4. V kapitolách 5.3.1., 5.3.2. a 5.4. o váčkovém transportu přenašečů zmiňujete, že tento 

transport je zřejmě částečně regulován dosud neznámými ARF-GEF faktory, které jsou 

rezistentní vůči BFA. Uvedené literární odkazy jsou však 9 a více let staré. Opravdu nebyl 

v tomto směru učiněn pokrok v odhalení těchto ARF-GEF faktorů?  

5. Zvídavá otázka na závěr: Jaké jsou účinky alkaloidu narciklasinu na rostliny, příp. 

živočichy? A proč je vhodný pro studium váčkového transportu?  

 

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: velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 6.9.2017 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): 

  

RNDr. Petra Mašková, PhD. 

 

 

 


