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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…) 
 
Cílem práce bylo představit typické habitaty psychrofilních řas a shrnout poznatky o 
různých přizpůsobeních řas na extrémní podmínky, které tyto habitaty charakterizují.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na úvod, kde jsou psychrofilní řasy definovány a uvedeny cíle 
práce.  
Vlastní rešerše je členěna na kapitoly, které postupně představují 4 typy chladných 
habitatů. Vždy je nejprve představen samotný habitat a typické podmínky a stresy, 
které ho charakterizují. Poté je na příkladu jednoho nebo několika dobře 
prozkoumaných zástupců ukázáno, jak je těmto podmínkám přizpůsoben. 
Další kapitola shrnuje jednotlivé typické adaptační a aklimační strategie napříč 
skupinami, obsahuje i přehlednou tabulku. 
Práci uzavírá závěr, který přináší zamyšlení nad případným praktickým využitím 
psychrofilních řas. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce je založena na více než dostatečném množství relevantních literárních zdrojů, 
které jsou správně citovány. Pouze citovaný zdroj Fuhrmann et al. (2001) není 
v textu nikde použit. 
 
 

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 velice dobrá, práce je psána pěkným stylem, překlepů se 
vyskytuje minimum. Občas se v práci nacházejí formulační nepřesnosti, , obvykle 
v hodně detailních pasážích týkajících se popisů biochemických pochodů apod. 
Obrázky vhodně doplňují text, oceňuji, že je autorka pro účely práce upravila a 
přeložila do češtiny místo pouhého zkopírování.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou. Cíle práce byly splněny, dle mého 
názoru autorka toto poměrně široké téma zpracovala přehledně a zajímavě. Možná 
by ale čtivosti práce prospělo její zkrácení, pohybuje se rozsahem těsně u horní 
hranice doporučeného rozsahu a přitom místy zabíhá do přílišných podrobností – 
z některých ekofyziologických článků by určitě stačilo vybrat jen klíčové výsledky. 
Přehledová tabulka prezentovaná data pěkně shrnuje.  
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
V práci se několikrát objevuje spojení „aklimační a adaptační strategie“, rozdíl 
v těchto dvou pojmech však nikde není definován. Mohla byste stručně shrnout 
rozdíl mezi aklimační a adaptační strategií a uvést typické příklady? 
 
Teprve v závěru práce je naznačeno alespoň stručné srovnání psychrofilů dle 
taxonomické příslušnosti. Myslím, že takové shrnutí by si zasloužilo možná trochu 
váce prostoru. Dá se tedy na základě předkládané rešerše zhodnotit, zda jednotlivé 
typy habitatů mají svoje typické taxonomické složení, a nebo lze naopak říci, že 
určité taxonomické skupiny jsou velmi odolné na chlad a jejich zástupce nalezneme 
v různém prostředí?  
 
Dalo by se terestrické prostředí studených oblastí (např. Antarktidy) považovat za 
další z habitatů hostících psychrofilní řasy?  
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na lukas.kratochvil@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


