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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 

x 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) 

 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 

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 

 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.: 

(obvyklá délka standardního oponentského posudku je cca 2 strany) 

 

Bakalářská práce Andrey Zounkové je čtivá, až na výjimky vcelku srozumitelná a vypracovaná s 

odpovídající pečlivostí. Má 27 stran textu, který je logicky uspořádaný, hutný a snese srovnání 

s textem publikovaných přehledových článků. Místy je možná hutnost textu až zbytečně velká. 

U některých proteinů, které jsou v práci zmiňovány, bych uvítala podrobnější informaci, o jaký 

protein vlastně jde či proč se jmenuje zrovna takto. Příkladem je třeba NaKR1 (str. 16), na 

který se dále ptám v otázkách. Tato obecná výtka však není závažná, je spíš výrazem mojí 

zvědavosti, protože ve všech případech autorka uvádí pro konkrétní protein informace 

relevantní k tématu práce. Jen by v některých případech mohly být zasazené do malinko širšího 

kontextu. Celé kapitole 5 by pak prospělo nesoustředit se pouze na symplastický transport (byť 

je to samozřejmě priorita práce), ale přiblížit trochu více funkce jednotlivých zmiňovaných 

proteinů (respektive např. dopad jejich mutace). Čtenář, který si nepamatuje všechny detaily 

jejich role, by měl snazší orientaci.  

 

Práce obsahuje jen minimum překlepů nebo gramatických chyb. Jen ojediněle se vyskytují 

prohřešky proti českému slovosledu nebo neobratnosti ve formulacích. Za příklad takové 

neobratnosti považuji třeba formulaci „otvory sítkovic jsou modifikované PD“ na str. 14 nebo 

„funkce SFT závisí na množství jeho exprese“ na stejné straně. Celkově ale k věcné správnosti 

a srozumitelnosti textu nemám větších námitek, práce je dle mého názoru obsahově zdařilá. 

Zkratky jsou vždy pečlivě vysvětleny při první zmínce v textu a také uvedeny v rozsáhlém 

seznamu zkratek. Námitky nemám ani k obrazové dokumentaci. Obrázky mají potřebnou 

kvalitu, popisky jsou pečlivé a samonosné. Jen obrázku 4 chybí odkaz v textu a odkaz na obr. 8 

na str. 19 je dle mého názoru špatně (mělo jít o obr. 7). Osobně mne pouze trochu mrzelo, že 

autorka nedokumentuje popis plasmodesmů a jejich typů ani jediným elektron-

mikroskopickým obrázkem. 

 

Asi největší výtku mám k nepřesnostem v citacích. Přestože je patrné, že jim byla pozornost 

věnována, nevyhnula se Andrea jistým opomenutím. Namátkovou kontrolou citací jsem našla 

některé, které chybí v seznamu literatury (např. Jensen 1968 a Mansfiled a Briarty 1991 na str. 

10). U některých referencí je v seznamu literatury uveden pouze první autor et al. (např. Amari, 

Corbesier, Hsu, Lucas, Raffaele). Reference Tilsner et al. 2016 je v seznamu chybně zařazena 

pod křestním jménem autora (Jens) a u reference Kim et al. 2005 (str. 9 a 10) není jasné, zda se 

autorka odkazuje na článek Kim et al. 2015a nebo 2015b. V seznamu literatury také nejsou u 

některých článků uvedeny stránky, ale jedná se o jen poměrně ojedinělé případy.  

 

Přes některé výše uvedené drobné výtky si myslím, že je práce kvalitní, logicky členěná a splňuje 

nároky na bakalářské práce. Je z ní patrné, že jí studentka věnovala potřebné úsilí. Práci proto 

doporučuji k obhajobě. 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

Na str. 16 píšete o proteinu NaKR1 (sodium potassium root defective 1), který je nezbytný pro 

transport proteinu FT floémem. Kde se vzala spojitost s Na+ a K+ patrná z názvu a je známo něco 

o mechanismu, jakým zprostředkovává transport FT?   

 

Na str. 21 píšete o proteinu WUSCHEL a uvádíte, že „WUS transkripty označené eGFP byly 

detekovány“ v určité oblasti meristému. Můžete vysvětlit, co je tím myšleno, respektive o jaký 

metodický přístup šlo?  

 

Na str. 19. píšete o genové rodině BELL s odkazem na práci Sun et al. 2009. V té jsem ale žádnou 

zmínku o BELL nenašla. Můžete doplnit bližší informace k této rodině? 

 

Zaujala mne informace v popisku obrázku 1 ohledně suberinové lamely kolem plasmodesmů u 

některých druhů trav. Máte k tomu nějaké podrobnější informace? 

 

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: 7.9.2017 

 

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

 

 

 

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

 Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář.  

 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

