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Jméno posuzovatele: Yvonne Němcová 
 

Datum: 29.8.2014 
 

Autor: Jana Dvořáková 
 

Název práce: 
Obranné mechanismy planktonních řas proti UV záření 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce bylo shrnout poznatky o tom, jak se planktonní řasy vyhýbají  
či brání škodlivým účinkům UV (především UV-B) záření. Důraz byl kladen  
především na obranné struktury (frustuly rozsivek, šupiny z různého materiálu) a 
jejich potenciální funkci při pohlcení, rozptýlení či odrazu UV.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je poměrně stručná, je přehledně členěna do kapitol a podkapitol.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
ano 
 

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): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, obrázky jsou vhodně zvolené a doplňují text, některé 
by zasloužily podrobnější popisek. Některé formulace v textu jsou poněkud 
neobratné.   
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny.  
Práce je přehledná, snadno se v ní orientuje (což je do jisté míry způsobeno i její 
stručností). BP poskytuje informace o základních mechanismech obrany planktonních 
řas proti UV. Některé kapitoly mohly být zpracovány podrobněji. 
Velmi zajímavou částí je kapitola o funkci holokokolitů, jejichž pravidelná struktura ve 
tvaru mřížky je pravděpodobně velmi účinná při odrazu UV-B záření. Podobnou 
funkci lze předpokládat i u křemičitých šupin chrysomonád, jejichž povrch je často 
tvořen velmi pravidelně se střídajícími strukturami (žebra, struktury ve tvaru 
šestiúhelníků). Role křemičitých šupin v ochraně buňky proti UV bude zkoumána 
v následné diplomové práci. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


