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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Linda Nedbalová 
 
Datum: 25.8.2016 
 

Autor: Michaela Zázvorková 
 
Název práce: 
Ekologie a ekofyziologie psychrofilních řas 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout současnou úroveň poznatků o psychrofilních řasách 
z hlediska jejich ekologie a ekofyziologie, což zahrnovalo zejména porovnání 
podmínek prostředí v různých typech habitatů, přehled nejprostudovanějších 
zástupců těchto extremofilů a jejich adaptačních a aklimačních strategií úspěšných 
v trvale chladném prostředí. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářská práce obsahuje všechny části obvyklé pro tento typ závěrečných prací. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou dostačené, zahrnují asi 80 vesměs původních 
vědeckých prací, které jsou relevantní k tématu práce. Autorka dodržela formální 
náležitosti citování jak ve vlastním textu tak v seznamu literatury. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší a neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dle mého názoru dobrá. Oceňuji zařazení poměrně 
velkého množství obrazové dokumentace ve formě schémat a fotografií, které 
vhodně doplňují text. Textová část místy trpí neobratnými překlady z angličtiny, což 
je však pro tento typ prací obvyklé. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Hlavní cíle práce byly splněný. Autorka se seznámila s širokým okruhem literatury 
a dala dohromady text, který je potenciálně zajímavý pro všechny zájemce o 
problematiku extremofilních mikroorganismů.Některé pasáže práce jsou příliš 
detailní a zahrnují i informace, které nejsou z hlediska zaměření práce zásadní. 
Podle mého názoru měl být v práci kladen větší důraz na kritické zhodnocení 
současných poznatků z hlediska porovnání jednotlivých taxonomických a 
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ekologických skupin. Práci však celkově doporučuji k obhajobě. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
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. 


