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Posudek na bakalářskou práci 
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Název práce: 
Ekologický význam bakterií asociovaných s rostlinným opadem 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Shrnout poznatky o bakteriálním společenstvu asociovaném s rostlinným opadem a 
jeho degradaci. 
 
 
Struktura (členění) práce: 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí (i když, dle mého názoru, by poslední 
kapitola mohla být součástí kapitoly 4.4 - některé informace se částečně opakují 
nebo překrývají), ve kterých autor popisuje rozklad organických látek v rostlinném 
opadu a společenstva bakterií, jejichž enzymatický aparát se na degradaci podílí. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

V práci je použito asi 80 literárních zdrojů včetně několika velmi recentních prací. 
Některé části textu citují téměř výhradně práce autorského kolektivu školitele, které 
jsou bezesporu velmi relevantní. Seznam citované literatury obsahuje několik 
formálních chyb jako je např. nahodile se vyskytující velká písmena v názvech 
publikací. Při začlenění jména autora/ů přímo do věty není vždy dodržován správný 
formát citace (do závorek hned za jménem autora se uvádí pouze letopočet). 
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 má velmi vysokou jazykovou úroveň, která místy hraničí až s barvitým a 
obrazným líčením. Z hlediska čtenáře považuji za méně vhodné soustředit veškerou 
obrazovou dokumentaci a tabulku do přílohy práce namísto včlenění přímo do textu, 
což je obvyklejší způsob. Česky psaná práce by navíc určitě měla obsahovat 
obrázky a tabulky v témže jazyce. Popisek tabulky je nesprávně umístěn pod 
tabulkou a ne nad ní. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce je velmi čtivou syntézou zajímavých poznatků. Autor nepodává pouze holý 
výčet faktů, ale také jejich rozbor, interpretaci a návrhy na případné uplatnění 
poznatků. Cíle práce byly určitě splněny a jednoznačně ji doporučuji k přijetí k 
obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

1. Co vyjadřuje jednotka „operational taxonomic unit“? 

2. Je lakasa CotA u Bacillus subtilis skutečně aktivním enzymem? 

3. Při porovnání bakteriálních společenstev v lesní a zemědělské půdě není vůbec 
zmiňován vliv požívaných chemikálií, jakou jsou pesticidy nebo herbicidy. Je o 
tom něco známo? 

4. Jak se v terénu měří úbytek biomasy opadu v čase? 

 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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