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Název práce:  Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce biologie na 
školách 

 Práce je literární rešerší.   
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) Cílem práce bylo vyt voření literární 
rešerše o vlivu teploty na fotosyntézu a nár ůst biomasy u rostlin s C3 a C4 
fotosyntézou jako základu pro výuku, také prakticko u, tohoto tématu na gymnáziích. 
Jeho význam vyplývá z globálního oteplování Zem ě. 
 
Struktura (členění) práce: Po českém a anglickém souhrnu a úvodu, práce obsahuje 
v logickém sledu kapitoly Teplo, Rostliny C3 a C4, Vliv teploty na fyziologické procesy 
rostlin, Vliv teploty a koncentrace CO2 na C3 a C4 rostliny, Globální důsledky působení 
změn klimatu na vývoj ekosystémů, Zařazení tématu vliv teploty na C3 a C4 rostliny do 
gymnaziálního vzdělávání, Závěr a Použitá literatura, které jsou dále vhodně členěny. Musel 
jsem ale opravit autorčino číslování kapitol a také dva z názvů kapitol, aby byly lépe 
srozumitelné, ba i opravit překlep v názvu práce. 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v práci správn ě citovány? 
Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literá rních zdroj ů? 
Domnívám se, že pro učitelskou bakalářskou práci jsou literární zdroje dostatečné a jejich 
využití relevantní. V seznamu použité literatury však chybí několik v práci citovaných zdrojů 
a našel jsem i několik nepřesností v citování. Vše jsem v práci vyznačil.  
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány? 
Zvolené téma je poměrně stručně, ale adekvátně diskutováno. V závěrečných kapitolách 
práce se však některé skutečnosti opakují – vyznačil jsem. V rozporu s názvem, práce 
neobsahuje téměř nic o růstu rostlin.  
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): Na 
textu je patrné, že jde pravd ěpodobn ě o první odbornou práci autorky, n ěkteré 
formulace jsou neobratné. Vcelku však považuji form ální úrove ň práce za velmi 
dobrou.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: Domnívám se, že cíle ba kalářské práce byly 
v podstat ě spln ěny. Navrhuji hodnotit práci kolegyn ě Máhrlové jako velmi dobrou.  
 
 
 
Otázky a p řipomínky oponenta: Jak by autorka fyzikáln ě definovala “pocitové teplo“ 
(str. 10)? Prosím ji, aby velmi stru čně připomenula metabolické varianty C4 rostlin 
(str. 15) – vodítkem jí m ůže být v práci citované skriptum doc. Pavlové, na s tr. 38 a 
dalších. Považuji za d ůležitou myšlenku, týkající se možného budoucího zas toupení 
C3 a C4 rostlin v ekosystémech (str. 28) – prosím a utorku, aby ji zde zd ůraznila.   
 
 
Komentář: Doporučuji autorce projít moje připomínky a návrhy, podrobně vyznačené v textu 
práce. 
 
Podpis oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář. 
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• 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. 

 


