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Téma práce (geneze práce, iniciativa studenta): 

Práce vycházela z možnosti terénní práce, student po konzultacích se školitelem a konzultantkou vybral 

lokality. Hlavní hypotézy byly tyto:  

 

1) predační tlak plžů je na vápnitém podloží vyšší než na podloží kyselém 

2) predační tlak plžů se liší v závislosti na druhu stromu 

 

+ další dílčí cíle: srovnat pH borky mezi druhy stromů a stanovišti s různým podložím, zjistit celkový 

predační tlak na lišejníky na daném území a popsat, jací plži tento tlak vytvářejí. Téma práce vyvstalo 

z vědomostní mezery, kdy tyto otázky je třeba si položit a nikdo tak zatím neučinil. 

 

Zadané cíle práce: 

zhodnotit predační tlak plžů na lišejníky na vápnitém a kyselém prostředí – je nějaký rozdíl? 

zhodnotit, jestli se liší predační tlak plžů na dané lokalitě v závislosti na druhu stromu (rozdílná pH borek 

druhů stromů). 

 

Přístup studenta k práci s literaturou (samostatnost vyhledávání literárních zdrojů, práce se zahraniční 

literaturou): 

 v práci s literaturou student pracoval velmi samostatně, na základní literaturu jsme jej samozřejmě 

odkázali. Česká literatura skoro není, tzn. pracoval hlavně se zahraniční. 

 

 

Přístup studenta k práci na praktické části diplomové práce (přístup při učení se nových metod, 

aktivita, samostatnost, systematičnost práce, plánování, spolupráce se školitelem): 

 

Praktický přístup Filipa byl jako na houpačce – střídaly se týdny a měsíce absolutní letargie spolu s týdny 

takového výkonu, že kdyby tak pracoval stále, měl by práci hotovou za rok komplet.  

 

Nové metody, včetně statistických Filip nastudoval téměř sám, aktivně a po konzultacích na poseminářích 

oddělení aplikoval připomínky pléna a byl samostatný.  

 

Systematičnost, jak již naznačeno výše, trochu pokulhávala, což je dáno, mohu-li soudit, množstvím 

školních i mimoškolních aktivit uchazeče. Zde bych Filipovi doporučoval obecně na sobě trochu 

zapracovat:-). 

 

Spolupráci se školitelem bych hodnotil chvalitebně, přeci jen byla období, kdy Filip vůbec nereagoval i 

týdny na dotazy k práci. Totéž plánování, leccos (terény odečtu a terén zkoumání plžů) mohly proběhnout 

dříve, ale je fakt, že bylo často v naplánovaném čase sucho (=nemělo smysl jet do terénu na plže). 

 

Přístup studenta při sepisování práce (samostatnost, dovednost formulací, akceptování připomínek, 

diskutování výsledků, spolupráce se školitelem): 

 

Tuto část hodnotím výborně, je vidět, že Filip dokáže formulovat hypotézy i text, občas sklouzával v práci 

k dějovým slovesům a antropomofizaci, ale po upozornění sám přeformuloval části k mé plné spokojenosti. 

Kladně hodnotím zbavení se trpného rodu, časté formální bolesti mnoha závěrečných prací. 



 

Výsledky jsou kvalitně diskutovány, tato stěžejní část práce i přes limity zvoleného přístupu ověření 

hypotéz (dané také časovými možnostmi učitelského studia) jsou kvalitní a doufám, že je autor publikuje 

v relevatntním odborném časopise. 

 

Připomínky k odevzdané verzi práce: 

 

tuto část posudku nechávám na oponentovi 

 

Otázky k obhajobě: 

 Vzhledem k tomu, že jsem právě dočetl posudek oponenta, kde je množství otázek, já sám žádné otázky 

nemám. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Cíle práce přes množství překážek a náročnost výzkumu považuji za splněné a celkově hodnotím 

práci jako výbornou. 

 

 

 
 

 
 

Návrh hodnocení školitele (konečnou známku stanoví komise, která přihlíží i ke kvalitě obhajoby): 

  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 

 
 

 


