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X Práce ie |iterární rešerší' E Práce obsahuje v|astnívýs|edky'

Cile práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|em předkládané práce je stručně popsat jev f|uorescence a shrnout poznatky o vyuŽití
f|uorescence ch|orofylu ke s|edovánífyzio|ogického stavu rostlin pod v|ivem stresových
by|o stručně popsat podstatu faktorů a představit nejčastěji vyuŽívané parametry, které se k
interpretaci fluorescence chIorofy|u vyuŽívají.
Struktura (ě|enění) práce:

Práce je č|eněna předepsaným způsobem na český a anglický abstrakt, seznam pouŽitých zkratek,
Úvod s uvedením cí|ů práce, |iterární přeh|ed, kteý má 3 části. První podává krátké vysvět|eníjevu
f|uorescence, dále popisuje typy rostlinné fluorescence, způsob jejího měření a třetí celek se zaobírá
jiŽ fluorescencí ch|orofy|u a jejího ov|ivnění abiotickými a biotickými faktory, význam nejdů|eŽitějŠích
f|uorescenčních parametrŮ a jejich vyuŽití, včetně vyuŽití pro dá|kový prŮzkum vegetace pomocí
f|uorescence ch|orofy|u. Práce končí stručným závěrem a seznamem pouŽité |iteratury.

Ce|kový rozsah práce ie 34 stran.
Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z |iterárních zdrojtt?

PouŽité zdroje jsou pro baka|ářskou práci re|evantní a je zřejmé, Že d|e objemu referencí (87 citací),
siautorka osvoji|a ve|mi dobře práci s |iteraturou azv|ád|a se v ní dobře orientovat.

Jsou získané vlastnlvýsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Práce v|astní výs|edky neobsahuje.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

FormálnÍ úroveň práce je d|e mého názoru na ve|mi dobré Úrovni a ukazuje dobré zv|ádnutí tvorby
vědeckého textu se správným způsobem uvádění obrazových i|ustrací' obrazová dokumentace
výstiŽně ilustruje text _ ce|kem je vtextu pouŽito 15 obrázků. Grafický vzh|ed práce je dobrý, text je
přehIedně č|eněn.

Sp!něni cí|ů práce a celkové hodnocení:

Cí| práce byl v práci sp|něn a autorka předved| schopnost vytvářet kritickou rešerši vědecké |iteratury.
D|e mého názoru autorka výborným způsobem zv|ád|a zpracování zadaného tématu a prokáza|a
ve|mi dobré předpoklady pro vědeckou práci. Během zpracovánÍ prokazova|a schopnost výstiŽně
pojmout probíranou tématiku, intuitivní schopnost vytváŽet kva|itní vědecký text a ve|kou
samostatnost. Také jsem nesmírně oceni|a vynikající přístup k vytvoření prezentace, kterou E|iŠka
přines|a na první konzu|taci o prezentaci v podstatě hotovou, coŽ nebývá běŽné. Ce|kově hodnotím
předkládanou práci jako dosti zdaři|ou a jednoznaěně splňující zadání baka|ářské práce. Navrhuji ji
přijmout za práci baka|ářskou.
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