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Název práce:  Jak a pro č vypovídá hustota pr ůduch ů o atmo sferické koncentraci CO 2? 
 

 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) : Práce se zabývá charakteristikami 
rostlinných průduchů v měnící se atmosférické koncentraci oxidu uhličitého a diskutuje 
využití měření hustoty průduchů u herbářového a fosilního materiálu k odhadům této 
koncentrace v minulosti. 
 
Struktura (členění) práce: Po úvodu jsou probrány globální změna klimatu a CO2 jako 
skleníkový plyn, dále struktura a funkce průduchů, a hlavní pozornost je věnována 
průduchům ve vztahu ke koncentraci CO2. V závěru je shrnuto, u kterých skupin rostlin a 
jakým způsobem lze využívat stanovení hustoty průduchů jako jedné z metod pro odhad 
koncentrace CO2 v atmosféře v minulosti. 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? Ano, autorka vychází 
ze 40 relevantních publikací a čtyř internetových odkazů a správně je cituje. 
 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány?  Zvolené 
téma je adekvátně a celkem čtivě diskutováno, i když se autorka nevyhnula některým 
drobným začátečnickým chybám. 
 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafik a, text, jazyková úrove ň): Je 
pěkná, práce působí velmi pečlivým dojmem, překlepů jsem nenašel mnoho.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  Domnívám se, že kolegyně Horská cíle své 
bakalářské práce splnila. Práce může posloužit jako výchozí literární rešerše pro 
diplomovou práci o dané problematice. Navrhuji, aby byla hodnocena známkou „výborně“.  
 
 
Otázky a p řipomínky oponenta; hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem:  
Svoje připomínky a drobné opravy jsem napsal přímo do oponentského výtisku práce. 
Myslel jsem přitom také na možné využití práce pro budoucí práci diplomovou. Zde 
připomenu jen následující. Na schématu skleníkového efektu (Obr. 1.1) chybí šipka 
vyzařování dlouhovlnného IR záření do vesmíru, ne vše pohltí skleníkové plyny. 
Dlouhodobě nízká koncentrace CO2 v pozdním kenozoiku podle Obr. 1.2 asi trvá 20 milionů, 
ne 20 tisíc let. Nejasné se mi zdá vysvětlení hodnocení hustoty průduchů na jehlicích 
jehličnanů na str. 18 až 20. Dále: autorka někde (např. na str. 29) mluví jen o „počtech 
průduchů“, když míní hustotu průduchů na listu. Pěkná metodická vsuvka o počítání hustoty 
průduchů v závěrečné kapitole práce (str. 33) patří do metodické podkapitoly 2.3. A nakonec 
mám otázku. Na str. 31 autorka hovoří, z hlediska tématu své práce, o C3 a C4 rostlinách. 
Prosím ji, aby stručně vysvětlila, jaký je zásadní rozdíl mezi fotosyntézou typu C3 a C4 a 
proč se takto nazývají.  
 
 
Komentář: Další komentář nemám.  
 
Podpis oponenta:  
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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. 

 


