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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 Shrnout dosavadní poznání o hadcových substrátech a jejich vlivu na lišejníky 
(z hlediska fyziologie, morfologických adaptací a ekologických souvislostí) a 
některé další skupiny organismů 

 Srovnání s některými dalšími stanovišti bohatými na těžké kovy 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardně na následující kapitoly:  
Úvod, Substráty bohaté na kovy (hadce a další substráty bohaté na kovy), Těžké 
kovy, Reakce na toxické prostředí, Lišejníky na hadcích, Fotobionti a Závěr. 
Jednotlivé větší kapitoly jsou dale přehledně členěny na menší dílčí podkapitoly. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Rešerši považují za velmi zdařilou a vyčerpávající. Autorka čerpala informace z 210 
literárních zdrojů. Zdroje jsou správně citovány. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
- 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je po formální stránce velmi zdařilá. Text je plynulý a snadno čitelný, veškeré 
informace jsou čitateli sdělovány bohatým čtivým jazykem. Práce je doplněna 15 
obrázky a dvěma tabulkami. Za obzvláště informativní považuji obrázek č. 7, který 
vytvořila autorka a představuje souhrn známých schémat absorpčních mechanismů 
lišejníků, a tabulku č. 1, kde jsou srovnány různé skupiny s organismů z hlediska 
různých aspektů života na hadcových substrátech. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práci považuji za velmi zdařilou. Krom toho, že Heda zpracovala obrovské množství 
literárních zdrojů vztahujících se k tématu, tak se jí i podařilo z těchto zdrojů vytvořit 
čtivou a ucelenou syntézu popisující všechny hlavní oblasti současného poznání 
řešené problematiky. Po celou dobu pracovala samostatně.  
Cíle práce byly jednoznačně splněny.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
- 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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