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Název práce: 
Vede zvýšená koncentrace CO2 k rychlejšímu růstu rostlin napříč biomy? 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Pracovní hypotézu autor příznačně využil pro titul práce: cílem práce bylo na 
základě dostupných výsledků z experimentů v podmínkách co nejblíže přírodním 
vyhodnotit, zda zvýšená koncentrace CO2 je příčinou rychlejšího růstu rostlin 
v různých biomech. 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je logicky členěna, jednotlivé části na sebe navazují. V úvodních kapitolách 
autor představuje globální nárůst produkce biomasy v posledních dekádách, 
základní principy odezvy růstu rostlin na faktory prostředí s důrazem na oxid uhličitý 
jako substrát pro fotosyntézu, přičemž stručně představuje i základní 2 typy fixace 
uhlíku u rostlin (C3 a C4 metabolismus). 
V další části práce jsou popsány různé experimentální systémy využívané pro 
dlouhodobé a střednědobé studium reakcí rostlin na zvýšenou koncentraci CO2 na 
úrovni jednotlivých rostlin či porostu.  
Další kapitoly práce jsou věnovány konkrétním experimentům typu FACE 
v jednotlivých biomech. Práce je ukončena závěrem, kde autor celkem výstižně 
shrnuje diskutovaná fakta a odpovídá na otázku položenou v titulu práce. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce je postavena na 94 odborných článcích, které jsou uvedeny jak v textu, tak 
v seznamu literatury. Počet zpracovaných zdrojů považuji za více než dostatečný 
pro bakalářskou práci, formát citací je jednotný a při náhodné kontrole jsem 
neobjevila nedostatky. Z citovaných prací autor pracuje s relevantními údaji a 
zabývá se jimi dostatečně do hloubky, zároveň bez uvádění přílišných detailů.  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší, vlastní výsledky neobsahuje. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální i grafická úroveň práce je velmi dobrá. Práce obsahuje 12 obrázků v dobré 
kvalitě a 1 tabulku, které jsou doplněny adekvátními popisky. Z formálního hlediska 
jsem shledala jen drobné prohřešky ve formátování (např. různé řádkování, str. 16). 
Práce je psaná celkem kvalitní češtinou bez pravopisných chyb s ojediněle se 
vyskytujícími překlepy. Místy jsem narazila na zkratkovité či méně přesné formulace, 
které ale výrazně nezhoršují srozumitelnost textu. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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Bakalářská práce Ivana Pyška odpovídá kladeným požadavkům, dokládá, že autor 
je schopen vyhledat a kriticky zpracovat odbornou literaturu k danému tématu. Cíl 
práce definovaný otázkou v titulu byl splněn. Celkově hodnotím práci jako velmi 
dobrou. Autorovi se podařilo představit kontext řešené otázky, nastínit 
experimentální možnosti jejího řešení včetně výhod a nevýhod a kriticky zhodnotit 
výsledky vybraných studií. 
Pokud bude autor navazovat studiem na podobné téma, doporučuji dát si pozor na 
nepřesnosti či zkratkovité formulace zejména týkající se biochemie či mechanismů 
fyziologických procesů rostlin.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Jaké konkrétní abiotické faktory (kromě koncentrace CO2) ovlivňují produkci 

biomasy a vůbec determinují přítomnost daného biomu v konkrétním místě na 
Zemi? 

 
2. Na str. 11 uvádíte, že: „Sluneční záření o konkrétní vlnové délce je absorbováno listovou 

plochou rostliny.“ Dají se konkrétně identifikovat molekuly, které jsou v listu 
zelených rostlin zodpovědné za absorpci slunečního záření? V jakých 
konkrétních oblastech spektra tyto látky záření absorbují? V jakých 
buněčných strukturách jsou tyto molekuly lokalizovány? 

 
3. Je popsaná zpětná vazba mezi složením atmosféry a přítomností organismů 

s oxygenní fotosyntézou v historii Země? 
 

4. Jaký může mít vliv zejména u dlouhověkých dřevin stáří zkoumaných jedinců 
na jejich reakci na zvýšenou koncentraci CO2?  

 
5. Je vznik C4 typu metabolismu u rostlin unikátní evoluční událost? V jakých 

dalších abiotických podmínkách (kromě zvýšené koncentrace CO2) je C4 
metabolismus výhodnější než C3? 

 
6. Str. 15: „Reakce rostlin se dají sledovat přímým pozorováním v průběhu let..“ – 

Navrhněte prosím, jaká měření na rostlinách provádět? Existuje nějaký 
měřitelný parametr, který může vypovídat o reakci rostlin na koncentraci CO2 
a dá se využít pro srovnání rostlin současných, rostlin z relativně nedávné 
minulosti (100 let – herbářové položky) a ze vzdálenějších časových období 
(fosilní záznamy)? 

 
7. Jsou (nebo v blízké minulosti byly) v České republice k dispozici 

experimentální systémy pro výzkum zvýšené koncentrace CO2 na rostliny na 
úrovni porostu? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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