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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Magda Škaloudová, 
Ph.D. 
 

Datum: 29. 8. 2011 
 

Autor: Kateřina Bartošová  

 

Název práce: Stomatocysty a šupiny chrysofyt a jejich využití v 

paleolimnologii 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíl práce je již zhruba obsažen v jejím názvu. Práce má pojednávat o rozsahu a 
možnostech využití křemičitých stomatocyst a šupin v rámci paleolimnologických 
studií, které se zabývají rekonstrukcemi vývoje jezer a jejich okolí na základě analýz 
jezerních sedimentů. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V obecnějším úvodu se autorka stručně 
zabývá typy a vývojem jezer a dále metodami jejich výzkumu v rámci oboru 
paleolimnologie. Dále uvádí přehled využívaných paleoekologických indikátorů 
získaných z jezerních sedimentů. Ve druhé části se zaměřuje na rozsah bioindikace 
stomatocyst a šupin chrysofyt, podrobně se věnuje jejich morfologii, metodice 
zpracování vzorků a závěrem uvádí několik konkrétních příkladů jejich využití, např. 
pro indikaci procesů eutrofizace, acidifikace a klimatických změn. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné, autorka správně cituje a uvádí relevantní údaje 
z více jak 70 publikací. 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je vyhovující, čtivě napsaný text je názorně doplněn 
tabulkami, grafy i řadou obrazových tabulí převzatých z citovaných literárních zdrojů.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkově je práce pěkná a splňuje vytyčený cíl, i když některé pasáže by bylo vhodné 
podrobněji rozebrat, někdy je zde pouze stručný odkaz na citovanou práci.   
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
1. Je možné nějakým způsobem určit ke kterému druhu chrysofyt patří neznámé 
stomatocysty? Kolik stomatocyst zhruba zbývá přiřadit ke známému druhu?  
 
2. Existuje nějaká studie zabývající se šupinami a stomatocystami z jezer typu 
pingo? 
 
3. Jak staré jsou šupiny a stomatocysty ze sedimentů jezer? Liší se nějak nejstarší 
mikrofosilie chrysofyt od těch dnešních? 
 
4. V práci je zmíněno, že hliník je využíván jako indikátor pH. Jakým způsobem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) osobně při obhajobě, nebo před obhajobou do šuplíku u sekretářky, nebo poslaný 
na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Elektronický posudek zašlete nejpozději do 7. 9. 2011. 
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