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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Práce se zaměřila na sledování sukcese prvoků v různými způsoby připraveném senném nálevu ve 
dvou po sobě následujících letech; zjištěné poznatky byly následně využity při mikroskopickém 
laboratorním praktiku na gymnasiu Čakovice. Veškeré vytčené cíle byly splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce v celkové délce 97 stran je zčásti rešeršního charakteru (přehled prvoků, kteří se mohou 
vyskytovat v senných nálevech) a zčásti výzkumného charakteru (sledování, popis a analýza sukcese 
prvoků v senných nálevech). Obsahuje rovněž praktickou aplikaci získaných poznatků: laboratorní 
cvičení zaměřené na pozorování nálevníků, které bylo uskutečněno na gymnasiu v Čakovicích. Práce 
je psána pěknou češtinou, charakteristickou Martininým osobitým stylem; je úhledně formátována a 
doplněna 58 obrázky (19 fotografií vzniklo v průběhu sledování vývoje senných nálevů a působivě 
doplňují popisný text). Všechny obrázky jsou náležitě citovány a vhodně doplňují text. Práce vznikla 
na základě 26 povětšinou česky psaných publikací a obsahuje všechny předepsané náležitosti. 
 
3. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ PRÁCE 
Martina je jeden z mých nejpečlivějších a nejvytrvalejších studentů: když jsme se dohodly na 
„senném“ tématu a já jí vyjevila, že to obnáší kontrolu senných nálevů co tři dny v průběhu minimálně 
jednoho měsíce, neutekla – místo toho si vyžádala klíče od místnosti, kde byly senné nálevy uloženy. 
V průběhu sběru dat pracovala zcela samostatně, stejně jako při determinaci prvoků a přepisování 
získaných dat do tabulek. Nezalekla se ani, když se na následné statistické konzultaci ukázalo, že 
struktura dat neumožňuje početní analýzu. Místo toho sepsala analýzu slovně. 
Výsledná práce jednoduchým způsobem sumarizuje specifickou vlastnost známou všem, kteří se 
někdy pokusili o kultivaci prvoků s úmyslem dalšího využití: sebelepší ošetření kultivačního média 
nezaručí úspěch, neboť prvoci jsou ovlivňováni vlivy zcela nepatrnými až mystickými. Pěkně je to vidět 
na srovnání výsledků ze dvou let: zatímco v prvním roce pozorování se senné nálevy během několika 
dnů pěkně rozvinuly, rok poté při stejném experimentálním designu ve stejné laboratoři byla 
výsledkem čtveřice téměř mrtvých sklenic. Adeptka onoho pro prvoky tajemně-nešťastného roku 
přesto zvládla motivovat k prohlížení nálevníků i nevycválanou gymnasiální třídu! 
I jinak si spolupráci s Martinou nemohu vynachválit: ve střehu a ochotna dopisovat, doplňovat, 
přepisovat nebo číst literaturu v jakoukoliv denní i noční dobu, nikdy neignorovala žádnou z mých 
proseb o změnu v textu a dle svých možností se zhostila řešení všech textových kontroverzí. Do toho 
byla schopna radit mi se záležitostmi ohledně prezentace volnočasových praxí pro příští semestr, 
neboť pracuje pro děkanát PedF UK... Doufám, že Martina ve svém nabitém harmonogramu nalezne 
čas k přetvoření dat získaných v rámci bakalářské práce do článku např. pro časopis Biologie-
Chemie-Zeměpis a bude se mnou spolupracovat i v rámci navazujícího magisterského studia. 
Aktuálně předložený text plně doporučuji k obhajobě a veškeré dotazy přenechávám oponentce. 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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