
Posudek školitele bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení uchazečky : Gabriela Lotová 

Název práce: Potenciál genového inženýrství pro šlechtění rostlin odolných k abiotickým stresům: tolerance k 

chladu u rýže 

 

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:   1  

Při sepisování práce:  1    

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce: 1             

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazečky:1* 

1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů:1* 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 Studentka si vybrala téma své BP velmi brzy. Po prostudování několika základních literárních 

zdrojů a vyjasnění zacílení práce (původní zadání bylo potřeba zúžit) napsala několik zkušebních 

krátkých textů, které měly velmi dobrou kvalitu. Poté jsme se dohodly na přerušení práce až do 

doby, kdy studentka usoudí, že už většina povinností spojených se zkouškami a zápočty už se 

přinejmenším chýlí ke konci. To ovšem mělo za následek, že práce byla přerušena na delší dobu, 

než jsem čekala, a tedy jsem měla obavu, že na dokončení práce nebude dostatek času. Mimořádně 

dobrá vyjadřovací schopnost studentky spolu s obrovským nasazením a vůlí práci dokončit 

rozptýlila nakonec zcela mé obavy. Práce byla dokončena včas a výsledek je, domnívám se, 

rozhodně zdařilý.   

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

Navrhovaná celková klasifikace: výborně  

 

Datum vypracování posudku: 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : 

Doc. RNDr. Helena Lipavská, 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! 
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