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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…) 
 
Již na začátku úvodu si autorka stanovila jako hlavní cíl shrnutí dosud publikovaných 
informací o funkci odpočívajících stádií formovaných řasami s podrobnějším 
zaměřením na stomatocysty zlativek. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
První strana práce představuje úvodní kapitolu. Ve druhé dvoustránkové kapitole 
autorka pojednává o odpočívajících stádiích řas obecně. Třetí až sedmá kapitola jsou 
již zaměřeny na problematiku stomatocyst zlativek. V osmé kapitole je krátce 
přiblížena metoda PDMPO při studiu silicifikace schránek a cyst. Po deváté 
závěrečné kapitole následuje výčet použité literatury. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka v práci celkově použila dostatek relevantních zdrojů, které jsou, až na 
drobnosti, správně citovány (pozor na jednotné citování v práci již zmíněných 
ženských příjmení – Cronberg x Cronbergová). Výhrady co do dostatečnosti načtené 
literatury, a tedy i přehledu v problematice, mám pouze u krátké kapitoly 2 
pojednávající o odpočívajících stádiích řas obecně, respektive při zasazování zjištění 
týkajících se stomatocyst do kontextu problematiky klidových stádií řas. 
 

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 je přehledně graficky zformátována. Pochválil bych zde zejména autorčin 
svižný sloh, kdy jsou informace podávány jasně a stručně, přičemž text zůstává 
provázaný a plynulý. Práce by si přesto zasloužila ještě jednu pečlivou kontrolu, která 
by odstranila občasné překlepy a zejména časté opakování již dříve v textu 
zmíněných a vysvětlených informací. Obrazová dokumentace je správně zvolená i 
provedená. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly s menší výhradou splněny. Autorka podrobně shrnula zejména 
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problematiku vývoje, funkce, klasifikace a využití stomatocyst zlativek, a rovněž 
krátce poukázala na stávající bílá místa v tomto výzkumném směru. Tím prokázala 
potřebný přehled pro vlastní zapojení se do vědeckého studia této problematiky. Na 
základě zvoleného názvu BP a úvodem formulovaných cílů bych nicméně očekával 
širší kapitolu srovnávající problematiku odpočívajících stádií napříč jednotlivými 
skupinami řas, a dále diskutování unikátních vlastností stomatocyst v kontextu jiných 
klidových stádií řas. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) V úvodu uvádíte, že tvorba klidových stádií má i své nevýhody, cituji: „Vegetativní 
buňka musí vynaložit velkou energii, aby udržela metabolismus v dormantním stavu 
po delší dobu.“ Máte představu, jak se liší energetická bilance vegetativní a 
dormantní buňky libovolného fytoplanktonního druhu, respektive kolik energie stojí 
„běžný provoz“ versus „klidový režim“, poměrově? Dále by mne zajímalo, zda je něco 
známo o tom, jak dlouhé dormantní období by encystované buňky (opět libovolného 
druhu) teoreticky měli dokázat přežít se svými předem utvořenými zásobními látkami 
za předpokladu maximálně úsporného metabolismu a příhodných podmínek? A 
nakonec by mne zajímalo, s jakými výsledky přispěly do debaty o životaschopnosti 
cyst klíčící experimenty, které byly v posledních letech prováděny na jiných 
skupinách mikrořas, nežli jsou zlativky. 
 
2) V osmé kapitole krátce zmiňujete metodu PDMPO užívanou při studiu silicifikace 
frustul rozsivek a naznačujete možný budoucí plán jejího využití v rámci Vaší DP při 
studiu dynamiky vzniku stomatocyst. V šesté kapitole zároveň předkládáte podrobné 
informace týkající se jednotlivých fází encystace zlativek. Jaké nové poznatky ke 
zmíněné problematice, kromě metodického posunu, by podle Vás metoda PDMPO 
mohla ve výzkumu stomatocyst přinést? 
 
3) Obecně nízké zastoupení recentních citací ve Vaší práci může čtenáře neznalého 
problematiky zarazit. Čím je podle Vás tento útlum recentního výzkumu stomatocyst, 
který je patrný i při letmém pohledu na Web of Science či Google Schollar, způsoben, 
přestože problematika není zdaleka vyřešena? Která jiná skupina(y) mikrořas naopak 
aktuálně stojí v centru výzkumu odolných stádií? 
 
4) Jak sama píšete, tvorba generativních stomatocyst zlativek nastává po dosažení 
určité populační hustoty v období aktivního růstu a dostatku zdrojů. Je tento 
netradiční a „předvídavý“ model tvorby cyst unikátní jen pro zlativky, nebo se s ním 
setkáme i u jiných mikrořas? 
 
 

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/2016-pravidla.pdf  

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 31. 5. 2017. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem 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/2016-pravidla.pdf

