
Posudek školitele bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Hana Štočková 

Název práce:  Deficience draslíku – projevy a odpověď rostliny 

 

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: 

1/2 

 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů: 

1 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 Hanka začala pracovat na svojí bakalářské práci s dostatečnou časovou rezervou. Pracovala na ní 

zodpovědně a pravidelně konzultovala vznikající text. Pracovala pečlivě, opravdu poctivě četla 

vybrané články a snažila se jim do detailu porozumět. Pouze v závěrečné fázi sepisování práce 

se jí nevyhnula dočasná krize odhodlání, která vedla k mírnému zpoždění a způsobila 

zbytečnou časovou tíseň v posledních dnech před termínem odevzdání (a samozřejmě i mírný 

stres školitelky). I přes toto drobné zaváhání „v cílové rovince“ se nicméně Hance podařilo 

dotáhnout práci do dle mého názoru zdařilého konce. Zde je na místě poděkovat i 

konzultantovi Mgr. Markovi Šustrovi za jeho aktivní zapojení do korektur během finalizace 

textu. Práci tedy celkově hodnotím jako zdařilou, splňující požadavky na bakalářské práce a 

navrhuji hodnocení 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

