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Název práce:
Vnitrodruhová variabilita v antioxidačních systémech rostlin v souvislosti s odolností
vůči suchu
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem předkládané práce bylo podat přehled poznatků o mezidruhové a
vnitrodruhové variabilitě antioxidačních systémů rostlin a možnostech jejího využití
pro výběr a šlechtění na odolnost vůči abiotickým stresovým faktorům. Pozornost
byla věnována zejména faktorům ovlivňujícím míru projevu antioxidantů.
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna obvyklým způsobem: obsah, úvod, přehled studované
problematiky, závěr, seznam použité literatury. Zahrnuje abstrakty a klíčová slova
v českém i anglickém jazyce a seznam zkratek. Formální úroveň práce je v souladu
s platnými předpisy.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Ano
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Ano
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výsledky.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce je přehledně členěna, je doplněna tabulkami, které přispívají ke snadné
orientaci v dané problematice. Jazyková úroveň je rovněž velice dobrá.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Iva Jelénková splnila cíl zadané práce a připravila ucelenou rešerši na dané téma.
Prostudovala dostatečné množství literárních pramenů, které utřídila s ohledem na
hlavní cíle práce. Pracovala samostatně, konzultovala jednotlivé etapy, byla
vstřícná k připomínkám a dalším podnětům. Ochotně doplňovala chybějící údaje a
průběžně opravovala rukopis. Její přístup k přípravě a dokončování práce hodnotím
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velmi kladně. Autorka prokázala, že je schopná shromáždit a utřídit literární zdroje a
zpracovat získané poznatky do přehledné studie na dané téma. Práce splňuje
požadavky kladené na bakalářské práce našich studentů a doporučuji jí k obhajobě.
Otázky a připomínky oponenta:
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

