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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Pavel Škaloud  
 

Datum: 7.5.2021 
 

Autor: Veronika Veselá 
 

Název práce: Porovnání diverzity volně žijících a symbiotických řas u 
lišejníkových symbióz 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo vytvořit seznam volně žijících symbiontů lišejníků patřících do třídy 
Trebouxiophyceae (Chlorophyta), taxonomicky je zařadit, popsat a porovnat diverzitu 
volně žijících a symbiotických řas u lišejníkových symbiotických asociací. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce odpovídá požadavkům pro BP - je přehledně členěna na úvod, hlavní 
část věnující se diverzitě volně žijících lišejníkových symbiontů, a závěr, kde Veronika 
shrnula a diskutovala získané poznatky. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Citované zdroje jsou relevantní a dostatečné. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
Práce je z formálního hlediska vypracována na velmi dobré úrovni. Je napsána 
srozumitelně a neobsahuje téměř žádné gramatické chyby. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
 
Cíle práce byly splněny. Bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou. Jedná se o 
první studii takového druhu, shrnující dosavadní záznamy o nálezech volně žijících 
fotobiontů lišejníků v půdě a na aerofytických substrátech. Proto si myslím, že by bylo 
velmi záslužné práci přeložit do anglického jazyka a ve zkrácené verzi připravit 
k publikaci do vědeckého časopisu. 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
K práci nemám žádné otázky. 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plná verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf   

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 24. 5. 2021. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky katedry 
botaniky, nebo pošlete na adresu: Jana Kulichová, Katedra botaniky, PřF UK, Benátská 2, 
Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

