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Jméno posuzovatele: Alena Kubátová 
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Autor: Barbora Matoušková 
 

Název práce:  Vliv teploty na životní cyklus zygomycetů 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Shrnout současné poznatky o vlivu teploty na životní procesy zygomycetů, hlavně na 
růst, pohlavní a nepohlavní rozmnožování a tvorbu metabolitů, a jak jsou tyto houby 
přizpůsobeny vysokým či nízkým teplotám. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje základní kapitoly (Abstrakt, Úvod, Závěr a Seznam literatury). 
Vlastním těžištěm je ale rešeršní část členěná na několik kapitol, z nichž stěžejní se 
týkají vlivu teploty na růst zygomycetů, otázkám vymezení psychrofilů a termofilů, 
vlivu teploty na rozmnožování a na produkci mastných kyselin. Zvláštní pozornost je 
věnována mechanismům adaptace na extrémní teploty. 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou adekvátní (74 citací), zahrnují většinou originální články 
zahraničních autorů a pokrývají dosti rozsáhlé časové období.  
Citace prací obsahují všechny základní údaje. 
 
 
 
 

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): 
 
Celkově pěkná, doplněná převzatými i vlastními obrázky. Jazyková úroveň práce je 
velmi dobrá. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny.  
Autorka předložila základní přehled o poznatcích týkajících se vlivu teploty na různé 
procesy v životního cyklu zygomycetů. Prokázala schopnost získané informace 
přehledně zpracovat a prezentovat. 
Oceňuji poměrně rozsáhlý soubor zpracované literatury a úsilí studentky orientovat 
se v občas nejednotných názorech na některé otázky. 
Práci považuji celkově za velmi zdařilou. 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/2017-pravidla.pdf  

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 30. 5. 2018. 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 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2017-pravidla.pdf

