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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předmětem rešerše byl, jak název napovídá, obecný fenomén adaptací nutných 
k překonávání bariér mezi mořem a sladkou vodou u řas, respektive protist. Cíle 
práce vyplývají z textu, nejsou ale bohužel apriori představeny v úvodu. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna logicky. Kromě stručného úvodu i závěru práce a seznamu literatury 
je hlavní část rozčleněna do sedmi kapitol s množstvím podkapitol. Zvláštní zřetel je 
věnován skupině zlativek. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano, autor prokázal, že umí pracovat s odbornou literaturou. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
--- 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formálně je práce na velmi dobré úrovni s naprostým minimem překlepů či chyb 
(čárky, závorky, umístění popisku tabulky, …). Oceňuji zejména plynulost, návaznost 
i osobitost textu. Jedinou větší vadou pro čtenáře je tak absence zřetelnějšího 
odlišení odstavců (řádkováním či odsazením). Obrazová dokumentace je zvolena 
vhodně a její popisky jsou samonosné. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práci hodnotím jako velmi zdařilou. Autor se musel poprat s poměrně širokým 
tématem. Výsledkem je text, ve kterém autor vhodně provazuje stručně představené 
aspekty fenoménu překonávání bariér na gradientu salinity do jednotného příběhu. 
Výhrady mám jen ke kapitole věnované zlativkám, kde kromě protěžovaného řádu 
Synurales (primárně sladkovodní) chybí informace a diskuze k dalším důležitým liniím 
– např. běžné a hojně studované rody, navíc známé z obou typů prostředí, jako 
Ochromonas (Ochromonadales) či Paraphysomonas (Paraphysomonadida). 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 

1) Čím si vysvětlit, že zmíněné sulfatované polysacharidy se vyskytují jako hlavní 
složka extracelulární matrix jak u všech mořských řas, tak zároveň u vyšších 
rostlin, ale už ne u sladkovodních a aerofytických zástupců řas? 
 

2) Na obr. 7 je pro účely BP poměrně výrazně upravený fylogram z článku 
Campo a Massana (2011), což muselo dát dost práce. Rod Paraphysomonas 
zde rozhodně nemá bazální pozici v rámci zlativek. V textu ale autor operuje 
s informací, že bazální pozice tohoto rodu, známého z moře i sladkých vod, 
podporuje hypotézu mořského původu zlativek. Většina popsané diverzity 
zlativek je však známa ze sladkovodního prostředí a i přidaných 
environmentálních sekvencí v rámci zmíněné studie je více sladkovodních. Jak 
to tedy se zmíněným rodem Paraphysomonas a s původem zlativek je? 
 

3) V textu BP je uvedeno, že sladkovodní linie obrněnek se shlukují do 
monofyletických skupin a nejsou si s mořskými liniemi blízce příbuzné, přičemž 
je nutné brát v úvahu, že při fylogenetické analýze obrněnek zatím nebyly 
začleněny environmentální sekvence. Dá či nedá se předpokládat obdobná 
situace jako u zlativek, tedy objev dosud skryté nezanedbatelné diverzity po 
začlenění environmentálních sekvencí a proč? Dá se environmentálním 
sekvencím věřit (starým, novým)? 

 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
Výborně až velmi dobře 
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf   

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 7. 2020. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Jana Kulichová, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

