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Posudek na bakalářskou práci

D§  školitelský posudek
H oponentský posudek

Jméno posuzovatele:
Ondřej Koukol
Datum:
19.5.2009

Autor:  Monika Veselá

Název práce:
Mykorhizní symbióza rostlin na stanovištích kontaminovaných  PAH

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
H Práce obsahu navíc i vlastní v sledk
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Autorka se ve své práce věnuje vzájemným vztahům mezi polycyklickými
aromatickými uhlovodíky,  mykorhizními  houbami a rostlinami  rostoucími  na
kontaminovaných  půdách.  Cílem práce tak bylo propojit informace z chemie a
ekologie a fyziologie rostlin a hub.

Struktura (členění) práce:

V úvodu jsou přehledně charakterizovány typy mykorhiz, definovány PAH a
kontaminované půdy a následně jsou rozpracovány podrobněji vztahy mezi
organizmy (houba a rostlina) a znečišťující  látkou  na  úrovni organizmální až
buněčné.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši  relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autorka se velmi schopně vypořádala s literaturou týkající se řady odlišných a
nepříbuzných oborů, od biologie mykorhizních hub a rostlin přes fyziologii a
organickou a fyzikální chemii.
Práce jsou citovány jednotně, seznam literatury je přehledný, ale u  knih by bylo
vhodné doplňovat i počty stran.

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

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

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

Práce je psaná velmi odborným jazykem, coŽ je samozřejmě v pořádku, ale u
některých termínů bych doporučoval  přidat vysvětlení. Jedná se např. o termíny:
xenobiotika, disipace, desorpce,  sekvestrace, a další,

Obrázky vhodně doplňují text,  ale první tři obrázky jsou  řazeny příliš daleko od míst
v textu,  které se k nim vztahují.



Strana 2
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka prokázaia schopnost orientovat se v iiterátuře z někoiika odiišných oborů a
vhodně utřídit a prezentovat získané informace. Zmínila všechny hlavní aspekty ve
vztahu  mykorhizní houby, rostliny a kontaminanty, zhodnotila schopnosti a využití
různých typů  mykorhiz při fýtoremediaci a diskutovala  i  možnosti odlišných výsledků
u  rozdílných studií.

Práce splňuje požadavky a doporučuji ji k obhajobě,

Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

borně   Evelmidobře   Edobře   Enev

lnstrukce 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 -

vizhttp://natur.cuni.cz/bioloqie/files/Bzk-Dravidla-9-12-20Q§]±gg
•      Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu:  o.koukol@seznam.cz (pro

účely  zveřejnění  na  internetu),   a  dále  podepsaný  v 1   výtisku   Oako  součást  protokolu  o
obhajobě) na adresu:  Ondřej  Koukol,  Katedra botaniky,  UK PřF, Benátská 2,  Praha 2,128 43.


