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Posudek na bakalářskou práci

|J ško|ite|ský posudek
I oponentský posudek

Jméno posuzovate|e: Josef P. Ha|da

Datum: 1.9. 2008

Autor: A|ena Fessová

Název práce:
Lišejníky a substrát. Diverzita |išejníků Károvského údo|í.

Xx
Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|)'
Práce obsahuie navíc i v|astnívýs|edkv.

Cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
1. Zjištění různorodosti typů substrátů
2. Seznámení se specifikami jednotlivých typů substrátů
3' Literární excerpce dostupných zdrojů
4. Vypracování seznamu zjištěných druhů lišejníků na s|edovaném území
5. Doplnění Lhoteckého naučného okruhu o štítky s vybranými |išejníky

Struktura (č|enění) práce:
Přehledná číslovaná struktura jednot|ivých kapito| přesně d|e poŽadavků BP pro PřF
UK.

Jsou pouŽité literární zdr$e dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
PouŽité .literární Žd roje jsou dostátečné, jsou.''spráVně citová1Ý
Autorka poúŽi|a v iéšérši relevantní údaje z |itéiárňích Ždrojů.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

:pl:áié:::óus.a:HÚjéiv.lášth[ÚÚ$l ky1lV štédký. jšóú 

'hbdnobéfiý..á:..řá 
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Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formá|ní úroveň je výborná, grafická úprava je vkusná a přeh|edná, Úměrná
současným technickým moŽnostem. Text je čtivý, jazyková a gramatická úroveň
v pořádku.

Splnění cílů práce a celkové hodnoceni:
Cí|e baka|ářské práce by|y vypracovány peč|ivě. První část, |iterární rešerše, je
vypracována přeh|edně a čtivě. Druhá, f|oristická část, obsahuje cenné v|astní
ná|ezy vzácných druhů, často náročných na určování (např. dutoh|ávky).
Seznam na|ezenÝch druhů není pří|iš rozsáh|Ý - pro úče|v baka|ářské oráce však
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naprosto dostačující. Autorka hod|á vyuŽít výs|edky v praxi - pro naučnou stezku'

otázky a připomínky oponenta:

otázka:

Nestá|o by za úvahu zařadit do vybraných druhů Lhoteckého okruhu také vzácnou,
ohroŽenou, nápadnou a pro |aika jistě z estetického hlediska ocenite|nou
terčovku F|avoparme|ia caperata?

Formá|ní připomínky
(především pro potřeby autorky, pokud by chtě|a práci pub|ikovat):

Přebírání citací z cizÍch prací, jak je tomu např' na str' 9, 12, 13, 14 a 17,
působí nepřeh|edně. Přejaté citace by mě|y být rovněŽ citovány V seznamu
literatury.

Něko|ik citacíje nepřesných: Brodo (2001) - správně Brodo et a|. (2001),
Purvis 1992 - správně Purvis et a|. 1992, Wirth 1995 - je třeba roz|išit na
Wirth 1995a a 1995b, podobně také Fletscher (1973) a Hi|itzer.

V textu chybí a V seznamu |iteratury jsou zařazeny práce: Mo|itor & Diederich
(1997), Suza (1927,1939) a Richardson & Young (1977).
V seznamu |iteratury chybí v textu je citovaná práce Voge| (1977)'

V tabulce jsou zřejmě místy přehozena po|íčka AUTOR a PUBL|KACE - Hi|itzer -
Domin (snad proto ne|ze odkaz na Domina najít v seznamu literatury).

V obrazové příloze je pod čís|em 12 my|ně uvedena C|adonia pyxidata - obrázek
pravděpodobně patří druhu C|adonia fimbriata.
Přek|epů je ve|mi má|o (str. 19 Parhe|ia, str. 21 zbrs|avskou, str. 23 zazávorkou
mezera).

Návrh hodnocení ško|itele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

X výborně ! ve|mi dobře ! dobře ! nevyhově|(a)
Podpis ško|ite|e/oponenta: Josef P. Ha|da


