
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 

 

 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Martin Pusztai 

 

Datum: 28. 8. 2018 

 

Autor: Lucie Žížalová 

 

Název práce: Rozšíření a diverzita sladkovodních ruduch 

 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Autorka se v práci zaměřila na rešerši aktuálního stavu poznání systematiky sladkovodních 

ruduch včetně rozšíření jednotlivých rodů a vybraných druhů. 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce začíná půlstránkovým úvodem. Následující krátké kapitoly lehce rozvádějí úvodní 

informace o ruduchách. Většinu textu práce tvoří seznamovitě (dle aktuálního systému) řazené 

informace o rozšíření jednotlivých významnějších sladkovodních taxonů. Práci uzavírá 

půlstránkový závěr a seznam použitých zdrojů. 

 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Autorka v textu použila přiměřené množství relevantních literárních zdrojů, které však často 

nejsou správně citovány, a to v textu ani v závěrečném seznamu literatury. V úvodní i 

závěrečné kapitole citace naprosto chybí, přestože např. závěrečná kapitola předkládá faktické 

informace, které nikde jinde v textu zmíněny ani citovány nebyly. 

 

 

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 není silnou stránkou předložené práce, která by si zasloužila ještě dodatečné 

kritické přečtení a řadu úprav v rámci formátování textu. Text má nicméně obvykle „hlavu a 

patu“, je stručný a výstižný, což hodnotím kladně. Celkově autorčin sloh a grafická úprava 

textu působí občasně zbytečně kostrbatým dojmem, a to již od abstraktu. Od drobností, kdy ve 

větě chybí sloveso nebo čárka, přes opakující se naprosto shodné věty v návazných kapitolách, 

až po celkově špatný formát odstavců a občas rozházený tok textu, které zbytečně ztěžují 

čtení, a sráží tak úroveň práce. Obrazová dokumentace je dostatečná. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Vzhledem k šířeji zadanému tématu práce (všechny sladkovodní ruduchy světa), autorka čelila 

velké výzvě, jak se s množstvím dostupných informací poprat a vytvořit BP s jasným 

konceptem a poselstvím. Tento poměrně obtížný cíl byl splněn jen částečně, a sice zejména 

skrze představení aktuální fylogenetické diverzity skupiny. Kladně tak hodnotím autorčin 

vhled do současného systému ruduch. Text je bohužel systematickému pohledu na danou 

problematiku zcela podřízen, což se projevuje nulovou kreativitou při snaze učinit z něj 

cennější a čtivější práci nežli pouhý seznam všemožných taxonomických jednotek 

sladkovodních ruduch s nevyváženými poznámkami k jejich druhové diverzitě, ekologii a 

rozšíření. V práci zabývající se rozšířením organismů nenajdeme jedinou mapku s rozšířením 

daného taxonu, nebo lépe s možnými trendy v rozšíření určitých (nejen nutně fylogenetických, 

ale třeba smysluplně morfologicky či ekologicky definovaných) skupin. O obecných trendech 

a faktorech ovlivňujících rozšíření sladkovodních ruduch či o jejich porovnání mezi taxony se 

bohužel nedozvíme téměř nic. Případné zasazení problematiky do širšího kontextu rozdílnosti 

sladkovodních biotopů světa (a smysluplném akcentu ať už našich či jiných sladkých vod), 

zmínění pozice a významu těchto primárních producentů v rámci obývaných ekosystémů, 

jejich porovnání s ekologicky blízkými organismy či představení dalších rozměrů jejich 

diverzity (nežli jen druhové) by, ač možná nad rámec běžné BP, bylo rovněž velmi cenné. 

Potenciál textu, který tkvěl ve vypíchnutí a porovnání výše načrtnutých trendů a ve 

smysluplném protěžování koherentní skupiny vybraných druhů, co se obsažnosti informací 

týče, tak zůstal bohužel zcela nevyužit. 

 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

1) V textu autorka uvádí následující větu bez citace: 

„Hildenbrandia rivularis je právě jeden z druhů sladkovodních červených řas, který je 

známým indikátorem stavu životního prostředí, protože je náročný na kvalitu vody.“ 

Je to opravdu tak? Při toulkách naší přírodou jde na tento druh narazit poměrně často, a to i ve 

vodách potenciálně ovlivněných lidskou činností. Lze to přičítat jeho větší ekologické valenci 

(než se traduje), kryptické diverzitě, lepšímu stavu našich tekoucích vod či nějakému jinému 

faktoru? 

 

2) Jaká kritéria si autorka stanovila pro výběr v textu uvedených taxonů a proč? Např. u 

tropického r. Caloglossa jsou uvedeny informace i k zástupcům (druhům) z brakických vod 

(mimo téma BP), kdežto u druhově bohatšího a nepoměrně prozkoumanějšího sladkovodního 

r. Batrachospermum se text o žádném z druhů nezmiňuje, což je škoda, neboť tento rod opět 

patří k poměrně jednoduše potkatelným makrořasám našich vod. Obdobně jsou v textu občas 

zmíněny druhy smáčených stěn, přičemž zcela chybí např. informace o výskytu zástupců linie 

Porphyridiales s obdobnou ekologií (viz přímo některé druhy r. Porhyridium). 

 

3) V rámci práce zadané na téma rozšíření sladkovodních ruduch mi v textu chyběly 

jakékoliv zmínky o reálných i možných posunech v rozšíření například tropických ruduch do 

našich vod. O jak častý fenomén se jedná? Jak k takovýmto „tropickým výsadkům“ dochází a 

kterých taxonů se týkají? Jakým způsobem se udržují takto vzniklé populace? 

 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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