
 

Posudek školitele bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení uchazeče :  Sebastian Termanini 

Název práce: Mechanismy tolerance k extrémní dehydrataci u rostlin tolerantních vůči vyschnutí 

 

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

1. Samostatnost uchazeče 

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 uchazeče: 1 

1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů:1 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

Student se přihlásil k práci velmi brzy (ještě v průběhu letního semestru minulého roku). 

Prostudoval několik základních publikací a zhruba se zorientoval v problematice. Pak následovalo 

přerušení kvůli řadě povinností během zimního semestru 2017/2018. Již během zkouškového 

období ale začal pracovat na textu BP a po splnění zkoušek na intenzitě práce výrazně přidal. 

Všechny dohodnuté termíny, ať už odevzdání částí textu ke kontrole anebo setkání nad 

vypracovaným textem, spolehlivě dodržoval. Dá se říci, že během práce na textu BP se neobjevily 

žádné problémy. Nesnáze, které jsem zaznamenala např. s počátečními neobratnostmi formulací, se 

nikterak neliší od běžných potíží, které se při zpracování prvního rozsáhlejšího odborného textu 

vyskytují.  

 

 

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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