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X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je posoudit na základě publikovaných údajů, v jakém prostředí na Zemi 
může existovat ekosystém zcela nezávislý na fotosyntéze a jejích přímých i 
nepřímých produktech a jaké zdroje energie využívá.   

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na kapitoly Abstrakt; Obsah; Úvod; Rozsah podpovrchové biosféry; 
Co je SLiME; Heterotrofie na počátku života; Život na jiných planetách; Geologické 
procesy umožňující existenci SLiME na Zemi; Závěr a Literatura. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila celkem 70 literárních zdrojů včetně nejnovějších prací. Literaturu 
vyhledávala velmi samostatně a našla zprávy z většiny významných výzkumných 
projektů, které se zabývaly problematikou hlubokozemského života. Autorka také 
poctivě rozlišuje primární a sekundární citace (např. str. 9 a 10). Lehké výhrady je 
možné mít k tomu, že některé kapitoly jsou psané pouze podle jednoho článku a 
není jasné, zda to znamená, že jiný neexistuje (např. 1.2.1.). 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce obsahuje pouze jednu odbornou ilustraci. Větší množství ilustrací či schémat 
by v některých případech pomohlo při chápání textu. Práce je ale celkově dobře 
srozumitelná a je napsaná čtivě a dobrou češtinou, proto i formální úroveň chválim. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka prokázala, že je schopná aktivně vyhledávat a interpretovat informace v 
odborné literatuře, kromě toho měla velký podíl na celkové koncepci své práce. 
Práci lze rozdělit dvě části. V první části (kap. 1, 2) logickým způsobem dochází k 
závěru, které hlavní typy ekosystémů typu SLiME lze na Zemi pozorovat, a ve druhé 
části (kap. 5) je popisuje způsobem, který plně odpovídá současnému stavu poznání 
a neopomíjí žádné zásadní informace. Kromě toho jsou do práce vloženy některé 
kratší kapitoly (např. kap. 3 a 4), které ilustrují některé konotace výzkumu SLiME, 
ale ne vyčerpávajícm způsobem. Je ale nutné si uvědomit, že tyto kapitoly tvoří 
jakýsi bonus k probírané problematice a jejich další rozepisování by bylo nad rámec 
této práce. Práce je kvalitní, cíle byly rozhodně splněny a doporučuju ji k obhájení. 

Otázky a připomínky oponenta: 
Je vyčlenění ekosystémů SLiME pouze formální hříčka, nebo může mít nějaký 
vědecký či praktický dopad? 
Hrají dnes SLiME nějakou úlohu v globálním ekosystému? 
Nasvědčuje nějaký poznatek tomu, že by aktivní život mohl výrazně překročit dnes 
známou teplotní hranici cca 122 °C, abebo to je už víceméně konečná hodnota? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
výborně 
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