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Název práce:  
 Jak reaguje sacharidová bilance rostliny na zvýšení koncentrace CO2 v prostředí? 
 

 Práce je literární rešerší.    
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce je formou literární rešerše shrnout informace o dopadu zvýšené 
koncentrace oxidu uhličitého na sacharidovou bilanci rostlin, a to s akcentem na 
chování dřevin.  
Struktura ( členění) práce:  Práce je členěna obvyklým způsobem, obsahuje všechny 
povinné části. Dále obsahuje přílohy s tabulkami, které poskytují přehled o hlavních 
změnách uváděných v literatuře jako reakce rostlin na vystavení zvýšené koncentraci  
CO2  v souvislosti se sacharidovou bilancí. 
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? Studentka 
zpracovala úctyhodné množství literárních zdrojů, které souvisejí se zadáním práce. 
Namátkovou kontrolou jsem nenašla žádné pochybení ve způsobu citování.  
 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány?  
Zpracované téma je adekvátně diskutováno.   
 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úrove ň): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá s minimem chyb či formálních nejednotností.   
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  Cíle práce byly jednoznačně splněny. Práce 
má velmi dobrou kvalitu. Přehledné tabulky, které studentka -jaksi navíc- vytvořila, jsou 
nepochybně velmi hodnotnou součástí práce.  
 
Hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem:  Během práce jsme se setkaly 
s určitými obtížemi, které domnívám se plynou rovným dílem z faktu, že studentka má 
sklon podceňovat svoje schopnosti a dále z obtížnosti tématu. Obtížnost tématu 
vyplývá především z existence velkého množství rozporuplných literárních dat, ve 
kterých mohou ztratit orientaci i mnohem zkušenější. Nicméně studentka se přeci jen 
s touto výzvou vyrovnala a vypracovala čtivý text s dobrou strukturou, který díky 
připojeným tabulkám (jejichž vypracování si zvláště považuji) může sloužit i jako cenná 
pomůcka pro rychlou orientaci v problému.  
 
Práci považuji za zdařilou a navrhuji hodnocení: Výborn ě.  
 
 
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. 

 


