
U N I V E R Z I T A   K A R L O V A 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 
 

 
HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucí práce) 

 
Předložil student: Tomáš Fabík 
Název: Rybník Vajgar a jeho fytoplankton 

Vedoucí práce: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D., nástupkyně PhDr. Petra Novotného, Ph.D. 
 
 
1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo vytvořit systematickou rešerši organismů, tradičně řazených do umělé skupiny řas 
(Algae); a popsání rodového spektra řasových organismů a jeho vývoje v čase v jihočeském rybníce 
Vajgar. Oba cíle byly v nejhrubších rysech splněny. 
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Česky psaná práce obsahuje všechny předepsané náležitosti, vznikla na podkladu 44 prací a náleží 
k ní pět stran příloh (autorské barevné mikrofotografie nalezených řasových organismů). Je psána 
pěkným jazykem a nesmírně čtivě (jazykové a stylistické schopnosti autora jsou na vysoké úrovni), 
avšak nese náznakové stopy dokončování textu v časové tísni. V práci lze nalézt drobné nedodělky 
(zapomenuté podbarvení a značky používané pro sledování změn v textu). Přestože celková délka 
(43 stran) na první pohled svádí k úvahám o nedodržení limitu minimálního rozsahu, není tomu tak: 
práce je jen úsporně formátována a vysázená v templátu s užším řádkováním. 
Zdrojová literatura, použitá pro sepsání rešeršní části, je většinou dvojího typu: jedná se buď o 
(vysokoškolské) učebnice nebo o články volně dostupné na internetu (především z řasám věnované 
stránky Algaebase). Zřídka (a několikrát chybně (zdroje č. 9, 28, 29 a 31–34)) jsou citovány původní 
vědecké práce. Výsledkem je sice minimalistický, ale v hrubých rysech použitelný přehled informací o 
řasových organismech. 
Praktická součást práce (determinace řas) byla provedena samostatně a poměrně pečlivě; diskuse je 
však rozsahem i obsahem minimální a na hranici dostatečnosti. Bylo by vhodné v ní porovnat 
výsledky sezónního algologického průzkumu z podobných vodních těles nejen v Česku (porovnáváno, 
avšak minimalisticky, je pouze s jedinou prací, která je rovněž věnována jihočeským rybníkům a jejich 
osádce). Rovněž praktická doporučení pro vyučující, kteří by chtěli uvedenou metodiku využít při 
přípravě algologického praktika využít, by bylo potřeba značně rozšířit. Závěr je spíše shrnutí, co 
práce na tezi přinesla autorovi, než závěr v tradičním pojetí. 
 
 
3. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ PRÁCE 
Dovést ke zdárnému dokončení závěrečnou práci, která kvůli vnějším okolnostem (nezapříčiněným 
vztahem školitel-školený) měnila školitele, je složité. Obzvláště je-li názor na zamýšlený obsah práce 
odlišný u studenta-řešitele i původního školitele a nový školitel má tento rozpor překlenout… 
Přesně takové bylo mé postavení v genezi bakalářské práce Tomáše Fabíka. V průběhu let 
předchozích jsem měla možnost sledovat postup určování řas obývajících rybník Vajgar. Pracovali 
jsme totiž na stejném mikroskopu, který mi „nabízel“ Tomášovy fotografie k prohlédnutí a já tak mohla 
závidět zlativky a rozsivky, které bych ráda ukázala adeptům kurzu hydrobiologie, avšak v mnou 
navštívených vodních plochách se nevyskytovaly. V té době jsem netušila, že se později stanu 
vedoucí práce a proto jsem probíhající procesy pouze pozorovala. 
Ze současné školitelské pozice musím říci, že vnějších zásahů v té době bylo třeba – nelze však 
kritizovat jejich nedostatek, protože není koho žalovat. Tomáš Fabík je student příliš samostatný na to, 
aby požádal tehdejšího školitele o pomoc či kontrolu v průběhu determinace a zpětně nelze chybějící 
data získat jinak než pozorování provést kompletně de novo. Adept „své“ řasy sice určil na rodovou 
úroveň, nesledoval však v průběhu vytyčeného časového úseku jejich početnost. Výsledkem je tak 
pouhá soupiska rodů, které se ve Vajgaru vyskytovaly. Kdyby byla sledována i početnost, šlo by z dat 



vyvodit mnohem více závěrů, které by lépe korespondovaly s vytčeným cílem: popisem proměny 
společenstva řas v průběhu sezóny. 
Ovlivnit jsem tedy mohla pouze část rešeršní, jejímž cílem bylo seznámit čtenáře s diversitou řasových 
organismů obecně. Adept v průběhu sepisování kladl vůči některým mým požadavkům houževnatý 
odpor, jiné splnil téměř dle mých představ. Výsledkem je však pouze povšechná rešerše, která 
nepřináší nic nového – ani nejnovější fylogenetické poznatky, které by bylo u tak diversifikované 
skupiny, jako jsou tradiční, avšak polyfyletické řasy, vhodné předvést. 
Požadavky kladené na závěrečné práce obhajované na KBES tak práce Tomáše Fabíka sice splňuje, 
avšak pouze hraničně. Vzhledem ke změně školitele, která se udála mimo sféru vlivu adepta samého, 
práci přesto doporučuji k obhajobě a veškeré dotazy a připomínky přenechávám oponentovi. 
 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. srpna 2019                 Dagmar Říhová 


