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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: David Svoboda 
 

Datum: 17. 5. 2018 

Autor: Veronika Spurná 

Název práce: Diverzita rodu Riccia (Marchantiophyta) 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je předat stručný přehled o rodu Riccia, jeho morfologii, ekologii, historii 
bádání, taxonomii, výskytu a současném pohledu se zvláštním zřetelem ke druhům 
R. fluitans a R. rhenana, které jsou morfologicky zaměnitelné. 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura standardní, po úvodu s vymezením cílů následuje historie taxonomického 
pojetí, morfologická charakteristika, ekologie a nakonec porovnání R. fluitans a R. 
rhenana. Po závěru následuje přehled literatury, přílohy žádné. 
 

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 dostačující, samozřejmě by autorka mohla použít i další 
zdroje. Zdroje místy nejsou zcela správně citovány (např. Jovet-Ast 2000a, 2000b 
jsou totožná díla, jen jeden záznam má název přeložený do angličtiny.). Místy, 
zejména u morfologických popisů či ekologie chybí detailní citace u daného postulátu 
či věty. Také je z práce jasné, že autorka velmi staré údaje (Linné 1753, Schreber 
1789, Raddi 1817, Lindenbergh 1836, atp.) citovala pouze sekundárně, to však 
v práci není rozlišeno. 
 
Většinou jsou ze zdrojů použity relevantní informace, i když věty jsou často kostrbaté 
a chvíli trvá, než čtenář pochopí, co má autorka na mysli. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
neobsahuje 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je spíše průměrná a místy slabší, věty občas mají faktické, 
syntaktické či stylistické chyby („pohyblivá anteridia“ – mělo být spermatozoidy), jsou 
časté překlepy i chyby v interpunkci. Některé výrazy jsou na pochopení dosti složité 
(„okrajové vlastnosti stélky“, přenos spor je „samozřejmě anemochorický“, aj,). Věty 
v závěru odkazují na z první (loni neobhájené) verze vypuštěnou pasáž o 
molekulárních studiích. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce v zásadě splnila vytčené cíle a i přes výše uvedené připomínky ji doporučuji 
k obhajobě a navrhuji stupeň dobře. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Formální připomínky jsem již zmínil výše. Práce je místy neuspořádaná, je vidět, že 
autorka finalizaci textu nevěnovala dostatečnou pozornost. K práci mám dvě otázky: 
 

1. V práci píšete, že v ČR se vyskytuje 13 druhů rodu, což je více než např. 
v Německu nebo Polsku a vysvětlujete to větší bohatostí rozličných substrátů 
v rámci ČR. Kde bychom v ČR mohli najít (sub) mediteránní druhy játrovek? 
Popř. jak by takové lokality vypadaly. 

 
 

2. V závěru práce píšete, že se R. fluitans a R. rhenana odlišují rozdílnou ploidií; 
ve vlastní práci jsem na to nenarazil. Mohla byste to osvětlit? Jaké jsou tedy 
hlavní rozdíly těchto dvou druhů a co je známo o jejich pozici v molekulárních 
studiích, existují-li na tyto druhy nějaké? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

David Svoboda  
 

 
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

