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

 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) :  
Práce se zabývá strukturou a funkcí rostlinných průduchů v kontextu měnícího se klimatu a 
změn v koncentraci CO2 v atmosféře. Pozornost je věnována využití hustoty průduchů a 
stomatárního indexu k odhadům či upřesnění odhadů koncentrace CO2 v minulosti. 
Struktura (členění) práce:  
Práce je členěna klasickým způsobem – obsahuje český a anglický abstrakt, stručný obecný 
úvod, tři hlavní kapitoly, závěry a seznam literatury. 
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?  
Literární zdroje považuji za dostatečné – jedná se o 40 prací, z velké většiny původních 
odborných článků v anglickém jazyce, citovány jsou správně. 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány?  
Práce diskutuje zejména ve 3. kapitole různá úskalí při využití anatomických parametrů 
průduchů pro odhad koncentrace CO2, porovnává reakce na změny koncentrace CO2 u 
různých taxonomických skupin. Témata jsou diskutována v odpovídajícím rozsahu i 
hloubce. 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úrove ň):  
S formální úrovní práce jsem spokojena, grafické uspořádání je přehledné, práce je vhodně 
doplněna schématy a obrázky. Jazykovou úroveň hodnotím též velmi kladně, snad jen místy 
je znát mírná nejistota v překladu z angličtiny. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Cíle práce se podařilo splnit. Celkově jsem s prací velmi spokojena a navrhuji klasifikaci 
„výborně“. 
Hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem:  
Jana Horská prokázala při vypracování bakalářské práce schopnost vyhledávat relevantní 
odbornou literaturu k daném tématu, orientovat se v ní a diskutovat často nejednotné 
výsledky a kriticky je hodnotit. Též si již v počátcích psaní práce vcelku rychle osvojila 
zásady psaní odborného textu, což nebývá u bakalářských prací vždy pravidlem. Velmi 
chválím samostatný a svědomitý přístup k práci. Oceňuji též dobrou organizaci práce a 
časování. Jana Horská je studentkou oboru Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání, 
přesto nakonec výsledná podoba bakalářské práce má charakter spíše práce odborné. 
Vedení této bakalářské práce bylo pro mne příjemnou spoluprací a velmi bych uvítala 
Janino roznodnutí pokračovat v příbuzné problematice v rámci řešení diplomové práce 
v našem týmu. 
Komentář: Další komentář nemám.  
 
Podpis školit ele:  
 
 
 
 
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. 


