
U N I V E R Z I T A   KARLOVA   V   PRAZE 

P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

(Posudek oponenta práce) 

 

Práci předložil student:  Tomáš Fabík 

 

Název práce:  Rybník Vajgar a jeho fytoplankton 
 

vedoucí práce: Mgr.Dagmar Říhová, PhD. 
 

1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Práce obsahuje 43 stran, seznam použitých zdrojů čítá 10 tištěných a 34 internetových 

položek. Je rozdělena na část obecnou (charakteristika řas) a část s vlastními průzkumy, které 

se týkaly fytoplanktonu rybníka Vajgar. Proporcionalita teoretické a vlastní práce je 

vyhovující.     
 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

   Jazykový projev je vcelku dobrý, jen občas se objevují překlepy (např. Bagillariophyceae – 

správně Bacillariophyceae). Grafická úprava je standardní, práce je přehledná, k čemuž 

přispívá i její formální úprava. Citování použitých zdrojů není zcela obvyklé a často je 

problém dohledat v textu zmíněný pramen v seznamu použitých zdrojů (např. obr. 12, 

Obrněnka (Znojemský deník-Obrněnka 2007), Vitalia 2014). Název katedry na úvodním listu 

práce není správný. Není vždy dodržena kurzíva u rodových názvů organismů. Perlín 

ostrobřichý je herbivorní ryba, ale v likvidaci planktonních sinic a řas  se příliš neuplatňuje – 

mnohem lepší příklady jsou fytoplanktonofágní tolstolobici. 

Je potřebné vyzdvihnout kvalitu vlastních fotografií pořízených v mikroskopu, jen by bylo 

vhodné uvádět u fotografií i měřítko.  

 
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

V obecné části jsou uvedeny zajímavé informace o výskytu řas, jejich využití a zejména pak 

jejich masový výskyt jako následek eutrofizace. Je jen škoda, že autor nevyužil možnosti 

vyhledat další publikované články a studie k této problematice.  Tím by se práce značně 

zkvalitnila. V uvedených kapitolách autor použil jen internetové zdroje, ač ty by měly být 

využívány pouze v případě, když neexistují zdroje tištěné a řádně publikované. 

Přitom existuje řada zajímavých publikací o tématech zmiňovaných autorem. Kupříkladu 

Maršálek (2004) ve snadno dostupném časopise Živa komplexně zpracoval téma toxicity sinic 

na obratlovce a člověka (další příspěvky tamtéž: Maršálek, B.: Sinice jako producenti 

biologicky aktivních látek. Živa, 2002, r. 50, č. 5, s. 198. Babica, P. - Maršálek, B. - Bláha, L. 

- Drábková, M.: Toxiny sinic – zbraň proti konkurenci? Živa, 2004, r. 52, č. 4, s. 150, 

Šejnová, L. – Maršálek, B.: Pohled do mikroskopického světa sinic. Živa, 2005, r. 53, č. 3, s. 

105-108).  Mělo by být samozřejmé využít i obhájené bakalářské či diplomové práce 



s obdobnou tématikou  (např. rešeršní bakalářskou práci  Poláškové /2011, Farmaceutická 

fakulta v Hradci Králové, shrnující výskyt, produkované látky sinic a účinky na zdraví.  

Tomáš Vaněk ve své diplomové práci z roku 2012 (Mendelova univerzita v Brně) se věnoval 

likvidaci sinic  a řas šetrným algicidem. Takovýchto příkladů lze nalézt mnohem více. 
 

Z didaktického hlediska bylo žádoucí uvést některé názorné obrazové publikace a monografie  

např. Poulíčková, A. – Jurčák, J.: Malý obrazový atlas našich sinic a řas. 1. vydání. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2001. s. 19.  či Fott, B.: Sinice a řasy. 2. vydání. Praha: Academia, 

nakladatelství Československé akademie věd, 1967, případně  Hindák, F.2008: Atlas of 

Cyanophytes. Bratislava: VEDA případně Kalina, T. – Váňa, J. 2005: Sinice, řasy, houby, 

mechorosty a podobné organismy v současné biologii. 1. Vydání. Praha: Univerzita Karlova, 

nakladatelství Karolinum. Ze zahraničních publikací bylo možné využít např. Mur, L. R. – 

Skulberg, O. M. – Utkilen, H.: Cyanobacteria in the environment. Toxic Cyanobacteria in 

Water: A guide to their public health consequences, monitoring and management, 1999, In J. 

Bartram. London.  
 

Autor sice zmiňuje využití tématu ve školách, podrobněji to však nerozvádí. Zde by byla jistě 

vhodná inspirace z publikace: Nolčová, L., Vágnerová, P. 2016. Zajímavá a motivující výuka 

řas a sinic na základních a středních školách. Arnica 5, 1–2, 32–38. Západočeská univerzita 

v Plzni, Plzeň.   
   

Celkový dojem z diplomové práce je  tak trochu rozpačitý. Autor mohl z tématu vytěžit 

mnohem více, zejména měl využít informace z řady i snadno dostupných publikovaných 

článků a knih na sledované téma, což by ostatně měl být první krok při jakémkoli 

zpracovávání určitého tématu.  To hodnotím jako zjevný nedostatek. Nicméně přesto práce 

obsahuje alespoň základní (byť povrchní) zpracování tématu a obsahuje i výsledky vlastních 

terénních odběrů a určování vzorků v laboratoři a také vlastní zdařilé fotografie vybraných 

rodů řas. 
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1/ Co znamená zkratka  SAR používaná  v textu?  

2/ Uveďte příklad zlatěnky, která žije na žábrách ryb 

3/ Mají některé řasy význam v bioindikaci vod? Uveďte příklady 

4/ Obrněnky, zlativky, rozsivky  a chaluhy se vyskytují pouze ve slaných vodách? Viz Tab.1 

5/ Na str.21 je použit termín „red tide“, existuje i v našich vodách možnost červeného 

zbarvení díky fytoplanktonu? 

6/ Které naše přehrady nejsou dimiktické? (str.22)  

7/ Existují nějaké příklady pozitivních vlivů sinic na lidské zdraví?   
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

 Vzhledem k určitým výhradám doporučuji podmíněně bakalářskou práci Tomáše Fabíka 

zkušební komisi k projednání s tím, že konečné hodnocení komise provede až po ústní 

obhajobě této práce. 
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