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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N – nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

X B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Předložená bakalářská práce shrnuje znalosti o distribuci mykorhizních hub podél výškového 

gradientu. V první části práce se autorka zaměřuje na popis diverzity ektomykorhizích, erikoidních 

a arbuskulárně mykorhizních hub podél výškového gradientu v temperátním a tropickém pásu a  

shrnuje biotické a abiotické faktory, které ji ovlivňují. Ve druhé části práce pak diskutuje možnost 

využití altitudinálního gradientu jako vhodného modelu pro predikci změn způsobených globální  

změnou klimatu.  

Práce dosahuje vysoké formální a grafické úrovně a plně vyhovuje požadavkům kladeným na 

bakalářskou práci. Je psaná v anglickém jazyce, myšlenky jsou srozumitelně formulovány a 

odborné termíny jsou správně použity. Jsou využity relevantní zdroje (celkem je citováno 64 

zdrojů) , které jsou správně citovány, nicméně u některých tvrzení citace chybí (např. str. 6: „The 

majority of published studies regarding soil biota responses to altitudinal gradients to date is 

focused on temperate regions at local scales“) či by tvrzení mohla být podložena větším množstvím 

referencí (např. str. 5: „Many studies show that among environmental factors, temperature and land 

area have the most significant impact on organisms across altitudinal gradients“.). Obrázky i 

tabulky jsou vhodně zvoleny i citovány. Délku předložené literární rešerše (28 stran vlastního textu) 

i její logické členěné považuji za dostatečné.  

Pavlína si pro svojí bakalářskou práci zvolila velmi komplexní a komplikované téma, které 

tématicky přesahuje mnoho (nejen) biologických oborů. Pro její zvládnutí musela pochopit základy 

mnoha oborů – molekulární biologií počínaje a matematický modelováním konče. Přestože se 

v práci snaží poskytnout ucelený pohled na téma rozšíření mykorhizních hub podél výškového 

gradientu, její práce se v některých částech omezuje pouze na popis výsledků různých studií. Dle 

mého názoru by práci prospělo, pokud by se autorka odvážila o vlastní vklad v podobě syntézy 

zjištění různých studií a své závěry více zasadila do ekologického kontextu.  

I přes drobné výtky však považuji práci za velmi kvalitní. Pavlína prokázala, že je schopná 

porozumět odborné literatuře a správně ji interpretovat a že umí dobře formulovat své myšlenky za 

použití odborných termínů.  Navrhuji ohodnocení této bakalářské práce stupněm Výborně.  

 

 

 



 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

1) V práci shrnujete výsledky studií založených na analýze houbových společenstev. 

Mohla byste popsat, jakým způsobem, se dnes nejčastěji získávají data o složení 

houbových společenstev?  

2) Na str. 2 naznačujete, jaké jsou globální trendy v rozšíření makroorganizmů. 

V práci se však zabýváte houbami, které jsou tradičně řazeny spíše mezi 

mikroorganizmy. Co víme o trendech globální diverzity u mikroorganizmů?  

3) Na str. 5. zmiňujete tzv. mid-domain effect. Jaký důsledky má tento efekt na 

hostitelské rostliny, potažmo na celý ekosystém?  

4) V závěru práce zmiňujete, že výsledky studií mohou neporovnatelné kvůli 

nejednotnému experimentálnímu designu. V jakých konkrétních krocích se liší 

design prací, které detailněji popisujete a porovnáváte, a jaké zkreslení/odchylky 

mohly zvolené postupy přinést? 

 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace: Výborně 

 

Datum vypracování posudku: 2.6. 2020 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Tereza Mašínová 

 

 


