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Datum: 19.5.2017 
 

Autor:  Petra Mušálková 
 

Název práce:  Adaptivní funkce odpočívajících stádií řas s důrazem na stomatocysty 
zlativek 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této bakalářské práce je nastínit funkci odpočívajících stádií formovaných 
řasami a shrnout publikace zabývající se tvorbou stomatocyst u zlativek 
(Chrysophyceae). 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna přehledně od obecnějších údajů tykajících se odpočívajících stádií 
řas a jejich funkcí přes představení zlativek k následnému užšímu zaměření na 
stomatocysty a podmínky, které ovlivňují encystaci a excystaci zlativek. Práce se 
dotýká také problematiky využití stomatocyst v paleoekologických rekonstrukcích a 
možného využití fluorescenčního barviva PDMPO pro studium encystace zlativek – 
dosud se využívá v souvislosti s rozsivkami).  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Zdroje jsou dostatečné, relevantní a správně citovány. V případě encystace a 
excystace stomatocyst byla využita veškerá dosud publikovaná literatura. 
 

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, práce je psaná srozumitelnou češtinou, až na 
několik neobratných vyjádření. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny, po základním nastínění osnovy BP si Petra sama 
dohledávala relevantní články, naučila se vybrat důležité a relevantní informace a 
uspořádat je do nových logických celků. Dokázala zhodnotit, které informace jsou již 
zastaralé a překonané (např. názory na fylogenezi a systematiku zlativek prošly 
v poslední době několika změnami). V neposlední řadě se naučila, jak strukturovat 
vědeckou práci, jak zacházet s citacemi a jak formulovat české věty na základě 
anglicky psaného textu, což jí zpočátku činilo trochu problémy. Hodnotím práci jako 
velmi zdařilou. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


