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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…) 
 
Rešerše je zaměřená na charakterizaci a evoluční změny morfologie křemičitých 
struktur u čtyř evolučních linií superskupiny SAR. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěná. První část je věnována úvodu, druhá část pojednává o 
biogeochemickém cyklu křemíku, ve třetí až sedmé části jsou charakterizovány 
křemičité struktury u různých skupin protist a poslední částí je závěr.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno přes 100 zdrojů a většinou jsou správně citovány. V několika 
případech je v textu nejednotný formát citace (rok publikace je uveden v hranaté 
závorce nebo bez závorky). Závěr je bez citací, přestože jde o shrnutí, kde autorka 
neuvádí vlastní závěry vycházející z rešerše, ale jde o parafrázi předchozích částí. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je práce velmi zdařilá, Práce je doplněna obrázky, které se 
vztahují k morfologické terminologii křemičitých struktur. K evolučním změnám 
bohužel obrázky nejsou (uvítala bych obrázky evolučních morfologických změn, tj. jak 
vypadaly "praprotista" nebo jak se měnil charakter podmínek v oceánech). Text 
obsahuje jen málo chyb (např. latinské rody na str. 10 dole nejsou kurzivou; 
nesprávný tvar slov, chybějící nebo nadbytečná slova, překlepy) a nepřesností v 
překladu anglických slov do češtiny (např. str. 3: "ze svrchní slunné zóny"; str. 15: 
"vysoce organizovanými křemičitými šupinami" -> ornamentovanými / 
strukturovanými, str. 4: "v jednotlivých zeměpisných šířkách" -> rozdílných). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Ve své bakalářské práci autorka prokázala, že dokáže porozumět anglicky psaným 
publikacím a získat z nich relevantní informace. Přijde mi však, že některé z 
fenoménů jsou zpracovány jednostranně zaměřenými publikace (např. od stejného 
týmu autorů; výběr publikací vyzdvihující pouze jeden z environmentálních faktorů 
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nebo jednu taxonomickou skupinu), což brání hlubšímu nahlédnutí do 
komplikovanosti biologických procesů. Nedůsledné navazování na informace 
stejného typu (význam křemíku, teploty, predace, morfologie v minulost vs. 
současnosti, aj.) napříč vybranými skupinami neumožňuje posoudit, zda lze najít 
pojítko v evoluci křemičitých struktur u protist, jelikož jednotlivé kapitoly působí 
poměrně osamoceně. Je ale vůbec možné srovnávat evoluci křemičitých struktur 
napříč evolučními liniemi, ekosystémy a geologickými dobami na několika málo 
stránkách bakalářské práce? 
 
Cíle bakalářské práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
Otázky: 
 
Překvapilo mě, že v práci jen málo zmiňujete geologickou historii oceánů. Dokázala 
byste posoudit, jak změna ve výšce vodního sloupce mohla ovlivnit vývoj křemičitých 
struktur? 
 
V práci píšete, že "Rozsivky preferovaly centrickou morfologii..." (str. 7) a "U rozsivek 
docházelo hlavně k protažení buněk, a tudíž k převládnutí penátních rozsivek" (str. 
31). Mohla byste tato tvrzení dovysvětlit? 
 
V práci zmiňujete historické změny v rámci částí křemičitých struktur nebo celkové 
abundance SAR linií. Jak moc souvisely tyto změny s druhovou rozmanitostí 
jednotlivých skupin? Jaký význam měla vymírání pro evoluci struktur?  
 
Připomínky:  
- u biogeochemického cyklu křemíku by bylo vhodné zmínit význam "recyklace" 
mikrobiální smyčkou a význam sezónních změn prostředí na stratifikaci 
- str. 2: Silicoflagellata - upřednostňovala bych latinský název této skupiny v 
případech, kdy ostatní skupiny jsou uvedeny latinskými názvy  
- str. 2: Prymnesiophyceae nepatří do linie Ochrophyta 
- str. 6: rozsivky získaly plastidy pravděpodobně z vyššího než sekundárního stupně 
endosymbiózy  
- str. 7: ne všechny penátní rozsivky jsou dvoustraně symetrické 
- kapitola 2 působí nadbytečně, protože není moc napojena na další kapitoly práce 
- kapitola 5: chybí zmínka o paraphysomonadách 
- kapitola 7: uvítala bych obdobné systematické zařazení u všech zmíněných taxonů  
 
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.  


