
Posudek školitele bakalářské práce 

Jméno a příjmení uchazeče/ky: Štěpánka Kebrlová 

Název práce: Úloha cytoskeletu v auxinovém transportu 

 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

1. Samostatnost uchazeče/ky 

Ve fázi zpřesňování tématu práce:   2 

Při práci s literaturou a databázemi:   2 

Během zpracování zadaného tématu:   2 

Při sepisování práce:  2 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce:  1 

 

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

1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů:   2 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

Ad 1) Samostatnost uchazečky byla na velmi dobré úrovni. Během přípravy na práci i jejím zpracování byla 

kandidátka formou konzultací v pravidelném kontaktu se školitelem a práci tvořila dle pokynů z těchto 

konzultací. Nehodnotím stupněm výborně, k tomu přece jen scházela o něco větší iniciativa při tvorbě 

konceptu celé práce a způsobu popisu a diskuse vytčeného tématu. Jsme si na druhou stranu vědom 

toho, že téma není vůbec jednoduché a vyznačuje se značnou potřebou pochopit širší kontext studované 

problematiky. 

Ad 2) Se studentkou se dobře spolupracuje, ocenil bych ale větší iniciativu při navrhování vlastních řešení.  

Ad 3) Studentka plnila svědomitě dohodnuté úkoly během přípravy a zpracování práce. Její celkový zájem o 

téma a práci se především projevuje v jej experimentální činnosti, kterou v laboratoři provádí a bude v 

ní pokračovat v rámci diplomové práce.  

Ad 4) Snížené hodnocení v tomto bodě je vyvoláno především poměrně velice hektickým závěrem celého 

zpracování práce, během kterého bohužel zůstala řada věcí nedotažena a v práci se najdou i některé 

gramatické prohřešky. Rád bych je odchytnul před odevzdáním, ale na to již nebyl čas. Absentuje též 

původně domluvené schéma, které mělo napomáhat k lepšímu uchopení tématu práce. Též práce 

obsahuje mnoho citací uvedených v textu, ale již ne v seznamu literatury. Právě kvůli množství těchto 

absentujících citací požaduji uvedení opravy v tomto bodě, tj. doplnit citace tak aby veškeré citace byly 

řádně uvedeny v seznamu literatury. 

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 školitele (SIS): 

Jan Petrášek 

 


