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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle práce nejsou jasně vymezeny. Práce shrnuje poznatky o škodlivých vlivech UV 
záření a mechanismech obrany proti němu u planktonních řas. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura je přehledná a logická. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literárních zdrojů je dostatečné množství a jsou vesměs správně citovány. 
V některých místech jsou možná nadbytečně citovány obecné informace 
z přehledových článků (review) místo uvedení konkrétních příkladů z původních 
studií.  
 

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): 
 
Obrázky jsou vhodně zvoleny a přehledně doplňují text. Grafická úroveň je v pořádku. 
Práce se dobře čte, avšak obsahuje řadu jazykových nepřesností, neobratností a 
také hrubých chyb (např. druhy... měli) 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Jelikož cíle práce nejsou jasně definovány, nelze dobře posoudit jejich splnění. 
Nicméně, práce velmi přehledně zpracovává tématiku vlivu UV záření na 
fytoplankton. Oceňuji zařazení kapitolky o vnějších ochranných strukturách buněk, 
protože to je mechanismus, který v tématicky podobných pracích bývá obvykle úplně 
opomíjen. 
Hlavní výtka, kterou k práci mám, se týká jejího rozsahu. Vlastní text rešerše je 
opravdu velmi stručný a bez obrázků a prázdných míst zdaleka nedosahuje 
doporučené délky 15-20 stran. Tématicky sice práce pokrývá vše, co by měla, každá 
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podkapitolka by ale mohla být mnohem podrobněji rozepsána.  
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 

1) Proč se ozónová díra objevuje právě především nad Antarktidou a na 
jaře? 

2) Byla už role křemičitých struktur v ochraně proti UV záření prokázána a 
nebo se jedná pouze o hypotézu? 

3) Vyskytují se MAA pouze u fytoplanktonu a nebo i u jiných organismů? U 
které skupiny jsou pravděpodobně původní? 

4) Jaké ve vodě rozpuštěné látky (kromě DOC) ještě významně ovlivňují 
pronikání UV? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla  

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 9. 2014. Podepsaný v 1 výtisku mi předejte 
osobně při obhajobě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo pošlete na 
adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla

