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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Dora Čertnerová 
 
Datum: 7.5.2021 
 

Autor: Natálie Čížková 
 
Název práce: 
Vývoj křemičitých struktur u protist z linie SAR 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo charakterizovat křemičité struktury u jednotlivých linií protist ze 
skupiny SAR a popsat jejich vývoj v průběhu evoluce a dále nastínit hlavní faktory 
ovlivňující jejich evoluci. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Předkládaná bakalářská práce je přehledná a logicky členěná. První kapitola se 
zabývá obecně křemíkem. Dále se práce zabývá jednotlivými křemičitými strukturami 
u konkrétních protistních linií. V každé kapitole je nejprve krátce charakterizovaná 
skupina daných organismů, dále popsány křemičité struktury, které se zde vyskytují a 
následně popsána jejich evoluce s pěkným shrnutím v závěru každé kapitoly. Na 
konci jsou hlavní evoluční trendy shrnuty v dobře uceleném závěru.  
Přiložen je také přehled geologických etap s vyznačenými hlavními evolučními 
událostmi. Velmi cením tento nápad, který mohl být propracován i o něco detailněji. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci bylo citováno velké množství relevantních literárních zdrojů, které jsou 
zároveň správně citovány. Většina literárních zdrojů byla navíc dohledána 
samostatně. Studentka prokázala schopnost porozumět vědeckým článkům, vybrat 
důležité informace a poskládat je do logického celku. 
 
 
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 napsaná čtivě, velmi oceňuje pěkné a vhodně zvolené obrázky. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Jedná se o velmi pěknou bakalářkou práci. Místy bych jen ocenila větší stručnost.  
Celkově ale hodnotím práci známkou výborně. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 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 – 
plná verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf   

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 24. 5. 2021. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky katedry 
botaniky, nebo pošlete na adresu: Jana Kulichová, Katedra botaniky, PřF UK, Benátská 2, 
Praha 2, 128 01.  


