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Andreina diplomová práce byla zaměřena na diverzitu a ekologie krásivkových bentických nárostů 
v sudetských rašeliništích. Andrea na ní pracovala v podstatě již od roku 2016, zejména pak ale od
vegetační sezóny 2017. Z celé její práce během navazujícího magisterského studia mám pocity 
pozitivní i negativní.

Nejprve tedy ty pozitivní: Andrea je bezesporu nadprůměrně inteligentní, je schopná systematické 
odborné práce, a to jak ve spolupráci, tak i  samostatně. Během práce se rychle a dobře naučila 
determinovat krásivkové buňky (což nemusí být vůbec triviální a zabere to nemálo času). Stejně 
tak rychle pochopila výzkumné otázky a cíle práce a byla schopna je samostatně a tvůrčím 
způsobem rozvíjet. Podstatnou Ájinou silnou stránkou je schopnost práce v terénu. Po získání 
příslušného povolení detailně prozkoumala relativně odlehlá území vrcholových rašelinišť 
Krušných hor, vytipovala a označila většinu lokalit a odběry prováděla bez ohledu na přírodní 
podmínky podle plánu a v dostatečném množství. Rozsah nasbíraných a vyhodnocených dat (tedy
zejména naurčovaných vzorků) by zjevně měl bez problémů vydat na kvalitní publikaci. Andrea 
také rychle pochopila základní metody analýzy dat a samostatně s nimi pracovala. Některé z 
analýz, které jsme na počátku a v průběhu práce plánovali provést v ní nakonec nejsou, jsem 
nicméně přesvědčen, že na velkou část otázek, její výsledky přiměřeným způsobem odpovídají.

Andreina práce a její diplomka má ovšem i řadu slabších aspektů. Člověk by musel být úplně 
nevnímavý, kdyby si nevšiml, že pro mladé lidi její generace je čím dál tím větším a stále 
narůstajícím problémem formulovat vlastní, ucelený a smysluplný text. Andrea je v tomto bodě na 
to zřejmě ještě lépe než řada ostatních, ale iniciační energie k tvorbě textu diplomky byla i u ní tak 
velká, že je pro mě zatěžko tento proces nazvat jinak než jako obtížný boj s prokrastinací. Tak 
Andrea nestihla práci dopsat v létě minulého akademického roku, pak se do věci pustila nyní na 
přelomu  let 2019 a 2020, ale opět si nechala část textu na poslední chvíli a nakonec jsem byl 
upřímně přesvědčený, že ji opět nestihne dokončit a bude muset platit poplatky za nadstandardní 
dobu studia (ve 4. ročníku NMgr studijního oboru!) za další semestr. To se nakonec nestalo, 
poslední dny a hodiny před odevzdáním musely ale být strašlivé, nicméně práce byla na poslední 
chvíli předložena včas. Velkou část diskuse jsem proto nicméně neměl možnost vidět předem a je 
myslím zřejmé, že mohla být rozsáhlejší a ucelenější. (Nicméně i zde je faktem, že základní věci 
tam přece jen diskutovány jsou, a to v kontextu relevantních studií z krásivkové ekologie.)

Zbytečnou vadou práce jsou také některé gramatické chyby, které jdou zřejmě na vrub spěchu při 
jejím sepisování (takže části textu jsem neměl možnost pročíst před odevzdáním): "druhy byli" ; 
"výsledky vyplívají", "Materiály a metoda" místo správnějšího "Materiál a metody", "Výsledky F a 
Ttestu pro srovnání turnoveru mezi ombrotrofními a minerotrofními rašeliništi spomocí Bray-
Curtisovi odlišnosti neukázali mezi oběma typy lokalit signifikantní rozdíl."

Závěrem chci říci, že práci doporučuji k obhajobě, doufám ale, že Andrea komisi svým 
vystoupením při obhajobě přesvědčí o svých intelektuálních a odborných kvalitách.
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