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Regu|ace vývoje postranních kořenů

x Práce ie |iterární rešerší'x Práce obsahuie vlastní výs|edkv'
CíIe práce (předmět rešerše,pracovní hypotéza...)

vffii

|átérálních kořenů a
e.í|em |iterární iešerše bylo šhrnuti zá*iá:onich poznqtltů q
jeho regu|aci. PřestoŽe je zvo|ené téma hodně širokéa náročné,podaři|o se autorce
úspěšněvybrat a zpracovat |iterární odkazy v rozumné šířia s odpovídajícím
vztahem k budoucí řešené prob|ematice. V závěrečné kapito|e autorka zmiňuje i cí|e
chystané dip|omové práce, které však z údajůuvedených v literárním přeh|edu zce|a
nevyplývají'
V experimentá|ní částije naznačen šměr da|šíhopostupu práce a dokumentováno
postupné zv|ádáni metodických přístupů.
Struktura (č|enění)práce:

Práce je rozdě|ena na literární rešeršia experimentáiní část. Literární přeh|ed je
|ogicky a úče|něstrukturován, experimentá|ní část spíšejen naznačuje směr
budoucí experimentá|ní práce včetně prob|émů, které bude třeba řešit'

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) auto(ka) v rešerši relevantní údaje z|iterárních zdrojů?
Literární zdroje pouŽité v práci jsou široké,vícejazyčné,svědčío dobré orientaci
autorky v problematice.

Jsou získanév|astnívýs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Téma literární rešeršeje zpracováno dobře, literární údaje jsou |ogicky řazeny a
adekvátně oouŽívánv.
Pub|ikovanb výsledky jsou s|ušně zpracovány v grafech a tabulkách. Zatím je ale
výs|edků pro širšídiskusi má|o'

Práce je velmi přeh|edná. Text je peč|ivě zpracován' Vyskytují se pouze drobné
chyby, např. v někteých citacích v textu, |ze najít neobratnosti v přek|adu z
ang|ičtiny, popř' netypické označeníkapitoly ''Předm|uva., namísto obvyk|ého ''ÚVod''
apod. Nejde však o chyby zásadní.
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Splnění cílůpráce a ce|kové hodnocení:

r

Práce jasně prokáza|a schopnost autorky orientovat se v |iteratuře, dobře utřídit a
zpracovat informace z rŮzných literárních zdrojů. Experimentá|ní část ukazuje na
dobrou schopnost zpracovávat získaná data. Naznačuje i vytrva|ost při potýkání se s
experimentá|ními prob|émy.
Cí|e práce by|y sp|něny a autorka prokáza|a peč|ivost, trpělivost a cí|evědomost při
jejich zpracování'

otázky a připomínky oponenta:
K práci mám tyto připomínky:
1' za zák|adní nedostatek povaŽuji, Že chybí přesně označenécí|e práce
Zv|áště v |iterární rešeršiby by|o přínosem vysvět|it, jaké je přesné zadání a k čemu
bude |iterární přeh|ed slouŽit, ato uŽ na začátku práce.
2. povaŽova|a bych za Úče|né, aby |iterární rešeršemě|a závěr, kde by by|y shrnuté
zák|adní poznatky aznich vyp|ývajícídalšíkroky studia
3. je škoda, Že se v |iterární rešeršivůbec rreobjevi|o téma vliv stresových faktorů a
úloha hlinitých iontů ve vývoji kořene, kteným se má zabývat da|šíexperimentá|ní
práce.
otázka:
Pod|e čeho byl vybírán auxin /a jeho koncentrace/ pro experiment? UvaŽuje autorka
i o ap|ikaci lAA na kořeny? Jaký je názor autorky na ú|ohu apiká|ní dominance při
tvorbě |aterá|ních kořenů?
Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta {,známka nebude součástí zveřejněných
informací)
ve|mi dobře
Podpis školiteIe/oponenta:

Instrukce pro vyplněni:

.
.
.

i ško|ite|e o co nejstručnějšía nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubriky jsou povinnou součástí posudku.
ProsÍme oponenty

V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výsledků, obdobně jako u práce dip|omové.
Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni.cz (pro Úče|y
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku fiako součást protokolu o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.

