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Název práce:  Jak dokáží přežít rostliny na toxických výsypkových substrátech? 
Fyziologické a strukturální vlastnosti rostlin na substrátech s vysokým obsahem As a Hg 

 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem této práce bylo shrnout informace o působení těžkých kovů na rostliny se zaměřením 
na As a Hg. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je přehledně rozčleněna na tři části plus úvod a závěr. 
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? 
V práci je použito téměř 50 literárních zdrojů, které jsou řádně citovány 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány? 
V práci nejsou použity vlastní výsledky a zvolené téma je diskutováno adekvátně 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 
Práce má velmi dobrou grafickou úroveň, je doplněna 14 obrázky a schématy, které jsou 
velmi dobře popsány, text je pečlivě napsaný, odpovídá odbornému textu a obsahuje jen 
minimum překlepů. Převzaté obrázky bohužel nejsou přeloženy do češtiny. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce odpovídá požadavkům bakalářské práce, studentka prokázala schopnost orientovat 
se ve vědecké literatuře a přehledně zpracovat své poznatky formou literární rešerše. Práci 
hodnotím jako velmi zdařilou. 
Otázky a p řipomínky oponenta; hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem: 
Mohla by studentka osvětlit rozdíl mezi fytochelatiny a metalothioneiny ? 
Jak jsou definovány těžké kovy ? Nebylo by lepší používat termín toxické kovy ? 
Rostliny uváděné jako hyperakumulátory se vyskytují převážně v tropickém a subtropickém 
pásu. Mohla byste uvést nějaký důvod, proč tomu tak je ? A proč vůbec rostliny 
hyperakumulují těžké kovy ? 
Komentář: 
Předložená bakalářská práce je velmi dobře vypracovaná literární rešerše na téma 
fyziologických strukturálních vlastností rostlin rostoucích na substrátech s vysokou 
koncentrací arzénu a rtuti. Jedná se o aktuální téma v oblasti ochrany životního prostředí. 
Studentka čerpala své poznatky z téměř 50 literárních, převážně zahraničních, zdrojů, 
informace dokázala velmi dobře zpracovat do přehledných kapitol týkajících se jednak 
významu těžkých kovů pro rostlinu a strategie rostlin s jejich nakládáním, tak i vlivu 
vybraných těžkých kovů (konkrétně arzénu a rtuti) na fyziologické parametry rostlin. 
Studentka tak prokázala schopnost porozumět odbornému textu i celé problematice. Práce 
je velmi pečlivě vypracovaná, působí uceleným dojmem. V předložené práci jsem 
neshledala žádné závažné nedostatky, naopak svoji úrovní převyšuje požadavky kladené 
na bakalářskou práci, a tudíž práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm 
1. 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
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. 


