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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
x oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Lucie Vančurová 
 

Datum: 12. 5. 2021 
 

Autor: Veronika Veselá 
 

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

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

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

Struktura (členění) práce: 
Práce je přehledně členěna na úvod, vlastní rešerši výskytu volně žijících i 
symbiotických řas a závěr. Rešerše je logicky členěna dle současné taxonomie. 
Tabulka jednotlivých druhů fotobiontů je přílohou práce. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka ve své práci citovala úctyhodných 180 zdrojů. Většina z nich jsou anglicky 
psané články z odborných časopisů, ale poradila si také s německy či rusky psanými 
publikacemi. Zdroje jsou relevantní a oceňuji zařazení několika nejnovějších publikací 
z roku 2021. Mám pouze drobnou výtku k zařazení práce Chu et al., 2013 pod 
písmeno C. Dle mého názoru by bylo lépe ji v česky psané práci zařadit pod písmeno 
Ch. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Je psaná srozumitelně, čtivě, bez chyb a 
překlepů. Vytkla bych pouze chybějící odkazy na obrázky v textu (odkaz je pouze u 
prvního obrázku). 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka se v problematice dobře orientuje. Téma bylo kvalitně zpracováno a práce 
může být užitečným podkladem pro budoucí vědeckou práci autorky i dalších kolegů. 
Cíl práce byl tedy splněn. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
1. Dle mého je škoda, že tabulka v příloze neobsahuje následující informace, i 

když je autorka má a v textu je uvádí: 
a. Které druhy byly v lišejnících zaznamenány pomocí molekulárních 

metod a které byly určeny morfologicky 
b. Které z těchto druhů byly pozorovány volně žijící 

(molekulárně/morfologicky) 
Bylo by možné tyto informace stručně shrnout? Postačí počet druhů v jednotlivých 
výše zmíněných kategoriích. 

2. Druhý odstavec úvodu je dle mého příliš stručný, přestože je poměrně zásadní 
pro téma práce. Asexuální propagule lišejníků jsou zajímavě diskutovány 
v závěru, ale v úvodu mi tyto informace chybí. 

3. V následujícím odstavci je uveden počet fotobiontů lišejníků (zhruba 100 druhů 
řas a sinic patřících do asi 40 různých rodů). Tento údaj opisují podobně 
zaměřené práce už přes 30 let beze změny. Myslím, že i autorčina práce může 
přispět k aktualizaci těchto čísel. 

Ráda bych slyšela názor autorky (postačí odhad), jak se tato čísla do dnešních dní 
změnila. 

4. Na straně 11 píše autorka: „Jediný molekulárně potvrzený nález druhu 
Chloroidium lichenum (=Ch. angusto-ellipsoideum, Chlorella 
angustoellipsoidea) pochází z víka popelnice (Hallmann et al., 2016)“. Např. 
v práci Darienko et al., 2010, kterou autorka v této kapitole také cituje, jsou ale 
uvedeny další molekulárně potvrzené nálezy z různých substrátů. Obdobná 
situace je v následující kapitole u rodu Coccomyxa. 

 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 
X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


