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Posudek na bakalářskou práci
školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Pavel Škaloud
Datum: 22.8.2019

Autor: Jana Schmidtová
Název práce: Diverzita symbiotických partnerů u lišejníků čeledi Verrucariaceae
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce je rešerše dostupné literatury věnující se evoluci, diverzitě, rozšíření a
ekologii houbových i řasových symbiontů těchto lišejníků s důrazem na fotobionty a
jejich výskyt v lišejnících.
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna na tři hlavní kapitoly, pojednávající o diverzitě mykobiontů,
fotobiontů, a vlivu mykobionta na jeho diverzitu symbiontů.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Ano.
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 velmi vysoká.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Všechny cíle práce byly splněny. Předloženou bakalářskou práci považuji za velmi
kvalitní. Nejvíce si cením třetí kapitoly, která nebyla pouhou rešerší publikované
literatury, ale představuje vlastní analýzu dat prezentovaných v první a druhé
kapitole.
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Otázky a připomínky oponenta:
K práci nemám žádné otázky.

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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/2018-pravidla.pdf
• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 30. 8. 2019. Podepsaný předejte osobně mně při
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo
pošlete na adresu: Jana Kulichová, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.

