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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Bakalářská práce Terezy Bušové pojednává rešeršní formou o periodických tůních, jednom z nejzajímavějších 
biotopů světa. Periodické tůně jsou drobná vodní tělesa, jejichž typickým znakem je právě efemernost, vysychání 
a znovuobjevování se i na těch nejnepravděpodobnějších místech. 
Předložená bakalářská práce podává podrobný přehled typů periodických tůní a charakterizuje jak je a jejich 
vznik, tak také jejich biotu. Čtenář je seznámen s organismy, které může v periodických tůních nalézt, s jejich 
přizpůsobením k životu v proměnlivém prostředí a také s jejich významem, který je mnohdy negativní (v telmách 
se často líhnou přenašeči nebezpečných chorob). 
Závěr práce je věnován využití periodických vod ve výuce a je nastíněna náplň diplomové práce předkladatelky. 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ 
Práce je rešeršního charakteru a podává ucelený přehled o vzniku, dynamice i biotě periodických nádrží. Je 
sepsána na základě excerpace 45 především anglicky psaných zdrojů včetně zahraničních monografií a článků 
z odborných časopisů, ale i klasických děl české hydrobiologie, jakým je např. Hrbáčkova Hydrobiologie. Údaje o 
přenašečích chorob jsou doplněny nejnovějšími informacemi Světové zdravotnické organizace. 

 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce obsahuje všechny náležité součásti včetně českého a anglického abstraktu i klíčových slov. Je napsána 
čtivě, na výborné jazykové úrovni a bez pravopisných chyb a překlepů. Je logicky členěná a žádná část 
nevyčnívá svou délkou nad ostatními. Velkým přínosem je především to, že přináší stručné shrnutí poznatků o 
periodických nádržích, srozumitelné všem čtenářům. Text je navíc doplněn barevnými fotografiemi autorky, které 
byly pořízeny ve skleníku Fata Morgana. 

 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ 
Spolupráce s Terezou Bušovou pro mě byla nesmírně příjemná: Terka je samostatná a tvůrčí, do vznikající práce 
jsem zasahovala minimálně občasným doplněním či upřesněním obsahu některých pasáží. Nesmírně mě 
potěšilo, když jsem zjistila, že autorka bez jakéhokoliv mého přičinění ovládla práci s citačním softwarem 
Mendeley a seznam použité literatury vytvořila naprosto profesionálně. Struktura, čtivost a obsah této bakalářské 
práce mne přesvědčily, že volba hydrobiologického tématu byla správná a těším se na další spolupráci na 
Terčině diplomové práci. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
Veškeré otázky a připomínky ponechávám oponentce. 

 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Bakalářskou práci Terezy Bušové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
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