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     Na základě žádosti katedry biologie a environmentálních studií jsem se ujal vypracování 

oponentského posudku na předloženou bakalářskou práci. Vzhledem k poměrně obtížnému a 

málo zastoupenému tématu elaborátu tohoto typu jsem pročetl text velmi pečlivě a zvážil i to, 

že se jedná právě o práci bakalářskou. Její obtížnost spatřuji především ve složité determinaci 

jednotlivých zjištěných druhů fytoplanktonu i v technice mikrofotografické dokumentace, 

popř. v charakteru terénní práce. Hodnotil jsem proto jen její stránku formální a odbornou, 

protože didakticko- aplikační aspekty se v tomto případě nevyžadují. 

    Text práce má v podstatě obvyklé členění, chybí sice hypotéza či výzkumná otázka, ale to 

vyplývá z cílů, protože se jedná pouze o inventarizaci druhů v rámci jedné lokality. První 

teoretická část se zabývá systematickou a fylogenetickou charakteristikou sledované skupiny, 

doporučuji však nezařazovat sinice mezi řasy (výrazně polyfyletické skupiny). Jde sice o 

pouhou konvenci různě autory pojímanou, ale z hlediska praktického (rozlišování znečištění 

vody „nebezpečnými“ sinicemi na rozdíl od méně problematických řas) bych nechal sinice, 

jako prokaryotickou skupinu samostatné domény, od řas (skupin eukaryotických organismů 

s chloroplasty a s oxidativní fotosyntézou) oddělenou. U obecného popisu řas stejně píše autor 

pouze o eukaryotech. Také by bylo potřeba se zmínit o postavení ruduch jako součásti 

samostatné podříše rostlin. U významu řas bych očekával i zmínku o polysacharidu agaru, 

který se získává z ruduch a využívá v biologii pro přípravu bakteriologických pevných půd.  

     Na druhé straně pozitivně hodnotím práci v terénu (odběry vzorků) a kapitolku Diskuse, 

kde se autor pokouší o vlastní pohled na sledovanou problematiku. 

      Za jistý problém považuji to, že v úvodní teoretické části autor při popisu systému vychází 

z citování nebo parafrázování textu uvedených literárních pramenů a také část zabývající se 

charakteristikou zjištěných zástupců uvedených rodů má kompilační charakter (to celkově 

zahrnuje více než 70 % textu). 

       Domnívám se také, že se mohl autor alespoň pokusit určit některé méně problematické 

zástupce až do druhu, i když si uvědomuji, že je determinace těchto organismů nesnadná a 

mnohdy zavádějící. Na druhé straně jsem např. i z mikrofotografie přesvědčen, že u druhu 

z rodu Asterionella se jedná o A. formosa. V každém případě je však nezbytné u popisu 

neurčených druhů a jejich mikrofotografií dodržet princip binomické nomenklatury uvedením 

sp. (např. Scenedesmus sp.).  



       V seznamu použitých literárních pramenů by bylo možné doplnit ještě některé další 

autory (např. Rosypal, Svrček, Urban, Zerov, Fott atd.), protože velký počet odkazů na 

internet posiluje poměr ve prospěch sekundárních literárních zdrojů. Naopak jsem v seznamu 

literatury nenalezl některé citované prameny v textu (např. na str. 19-21 (Cílek 2001, 

Cavalier-Smith 1982, Markoš 1999, Říhová, Ambrožová 2007). Upozorňuji i na některé 

překlepy, byť jsou v textu velmi řídké (např. na str. 4 má být Bacillariophyceae, ne 

Bagillariophyceae, na str. 18 má být Closterium ne Glosterium). 

       Mikrofotografie jsou velmi slušné, ale chybí u nich celkové základní zvětšení, či lépe 

zvětšení objektivu a okuláru, popř. měřítko (a již uvedený neurčený druh sp.).  

 

NAVRHOVANÉ  ZÁVĚREČNÉ  HODNOCENÍ:  

     I přes mnohé připomínky se domnívám, že rukopis může být uznán jako bakalářská práce, 

a to vzhledem k poměrně obtížnému tématu a k celkově slušnému formálnímu zpracování. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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