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Posudek na bakalářskou práci 

Jméno posuzovatele:  
Doc. RNDr. Ingrid Tichá, CSc. 

x  školitelský posudek 
 

Datum: 25. srpna 2009 
Autor: Eva Matušková 
 
Název práce: Jak je list vyšší rostliny přizpůsoben k vykonávání své fotosyntetické funkce ? 
 
x  Práce je literární rešerší.    
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) Shrnout poznatky o vybraných 
vlastnostech listu s ohledem na jeho fotosyntetickou činnost. 
 
Struktura (členění) práce: Práce je členěna obvyklým způsobem (Úvod – fotosyntéza a 
stavba listu, List a světelné záření, List a CO2, Závěr, Seznam literatury). 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Použité literární zdroje jsou relevantní, dostatečné (59 citací) a jsou v práci správně 
citovány. 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 
ano 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je dobrá, obsahuje jen minimum překlepů, je psaná dobrou češtinou. 
Více pozornosti bylo třeba věnovat obrázkům: u některých složitějších obrázků přejatých 
z angličtiny chybí český překlad v textu pod obrázkem. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Zadaný cíl předložené bakalářské práce byl splněn.  
Práce vykazuje některé začátečnické nedostatky, které vidím především 
v nevyváženosti textu a dokončování práce ve velkém stresu. 
 
Hodnocení práce a přístupu studenta školitelem: 
Studentka se pustila do práce na své bakalářské práci s velkým elánem a velkou pílí, 
pracovala samostatně, přečetla a zpracovala 59 separátů. Velkou část příslušné literatury si 
vyhledala sama. Práce je nevyvážená v tom smyslu, že některé části jsou pojednány velmi 
podrobně a naopak jiné části zase až příliš stručně. Nebyl už čas jednotlivé části lépe sladit. 
 
Komentář: 
 
Podpis školitele: 
 
 
                                                    Doc. RNDr. Ingrid Tichá, CSc. 
 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář. 
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně jsou vyznačeny ty části, které musí být v posudku vyplněny.  
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresy: fyziol5@natur.cuni.cz, 

dvorakova.lenka@gmail.com a lipavska@natur.cuni.cz a dále originál podepsaný v 1 výtisku 
(jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry fyziologie rostlin PřF UK (p. Elena 
Kozlová), Viničná 5, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní 
obhajobou. 

 


