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 Kateřina Burkartová, 5.6. 2013
Studentka přednesla základní teze bakalářské práce. Obsahová i formální
stránka prezentace byla na vysoké úrovni.
Posudek oponenta byl přečten za jeho nepřítomnosti. Studentka reagovala
na připomínky a dotazy oponenta, kvalitu odpovědí z biologické stránky
posoudil doc. Konopásek.
Posudek školitele přednesl přímo školitel.
Diskuse: 1. Doc. Konopásek ocenil vyváženost mezi biologickou a
geologickou částí bakalářské práce. Upozornil na nepřesnost termínu
„pasterizovaná voda“
2. Doc. Konopásek: dotaz: ˇPříbuzenské vztahy organizmů ze
společenstev typu SLiME?
3. Prof. Čepek: dotaz: Bakterie v ekosystémech „černých kuřáků“
4. Doc. Kraft: dotazy: Kolik existuje vědeckých prací pojednávajících o
SLiME?
Jak fungují biochemicky metabolizmy za vysokých teplot?
Byl první život autotrofní anebo heterotrofní?
Všeobecná diskuse: Možnost pronikání mikroorganizmů do hlubokých
vrstev zemské kůry.
Studentka na dotazy reagovala pohotově a všechny dotazy uspokojivě
vysvětlila.
Závěr: Komise konstatovala, že obsahová a formální úroveň bakalářské
práce i obhajoby byla nadstandardní a jednomyslně se shodla na
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