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Lišejníky a substrát.
Diverzita lišejníků Károvského údolí.
X
X

Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Předmětem rešerše je komp|exní soubor substrátů, na nichŽ se vyskytují |išejníky.
Předmětem druhé části práce je |icheno|ogy opomíjené Károvské údo|í u Zbras|avi,
kde by| proveden pilotní floristický průzkum; jedním z jeho cí|ů by|o dop|nění naučné
stezky ,,Lhotecký okruhi} o vybrané |išejníky.

Struktura (č|enění) práce:
Práce je členěna na dvě části; v první části se autorka zevrubně věnuje tématu
rešerše (|išejníky a substrát), kde podrobně rozebírájednot|ivé druhy substrátů. Ve
druhé části práce (diversita Iišejníků Károvského údo|í) autorka Iichenof|oristicky
zpracovává tuto lokalitu.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
Literárnízdroje jsou dostatečné (více neŽ 40 odkazů na |iteraturu), z textu je poznat,
Že autorka se v prob|ematice orientuje a Že přečet|a značné mnoŽství |iteratury.
Zdroje jsou aŽ na něko|ik nepřesností správně citovány. Autorka z dostupných
|iterárních zdrojů vybra|a dů|eŽité údaje a v práci se vyskytuje i mnoho přík|adů
jednot|ivých druhů |išejníků jednot|ivé substráty obývajících, některé z nich jsou
vvobrazeny v obrazové pří|oze.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce obsahuje i v|astní výs|edky, kdy autorka zpracovává f|oristiku jádra
Károvského Údo|í dop|něnou o excerpci dostupných údajů údolí a substrátově
příbuzného oko|í. Autorka nashromáŽdi|a 52 |iterárních odkazů a sama sebra|a 59
poloŽek a urči|a 43 druhů. Autorka pouŽi|a pro sběr, determinaci a srovnání výs|edků
vhodné metody a výsledky jsou v rámci povoleného maximá|ního rozsahu
bakarářské práce diskutovány. Soubor druhů nepochybně není vyčerpávající, ale
pro úče|y baka|ářské práce je dostatečný a autorka na|ez|a i některé vzácnější či
méně obvyk|é druhy (Cladonia sťrepst7is, Flavoparmelia caperaÍa). 5 vybraných
druhů bv|o navrŽeno na rozšíření Lhoteckého naučného okruhu.
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formá|ní úroveň práce je ve|mi dobrá, plně dosahuje současného standardu.



Splnění cí|ů práce a celkové hodnoceni:
Bakalářská práce byla vypracována peč|ivě, autorka splni|a zadané cíle práce.
Ce|kově je práce ve|mi dobrá, spojuje v sobě práci s |iteraturou i vlastní výzkum,
zce|a vyhovuje poŽadavkům na bakalářské práce na PřF UK. První část práce je
zpracována pěkně a přehledně rozvržena. Floristická část obsahuje vhodně
zpracované vlastní výs|edky, {<tel€, i kdyŽ seznam druhů by moh| být zevrubným
průzkumem patrně rozšířen. Po grafické a stylistické stránce je práce vhodně a čtivě
zpracována. Práci p|ně doporučuji k obhajobě.

otázky a připomínky oponenta:
K práci nemám výraznějších připomínek po stránce odborné, po stránce formá|ní
jsem připomínky autorce sdě|i| osobně, je jich jen velmi málo (Brodo 2001 vs. Brodo

et a|. 2001 , záměna autora pub|ikace a autora sběru-Domin vs. Hilitzer., nebo i

některé úpravy formátu _ čárky, závorky bez mezer).

Dop|ňující otázka'
Liši se nějak výrazně v zastoupeníjednotlivých druhů lišejníků exponované a
zastíněné svahy na Iokalitách?

ámka nebude součástí zveřejněných

iborně |_l velmi dobře f] dobře
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Podpjs š k-o]j1e|e/o p o n e nta :

. Piosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnejŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽu1teiozsah)' tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku'

il il.];;;;;]; il;; lont"onit poŽadavky:j"19u:l"^Pro-VypracovánÍ baka|ářských prací-

vlz.pá' tert6n-epodo.běnaadresu:,9..59u!9]9'Y1?T-cÍ{0ro

lns

Úče|y zveřejnění na iÁtěrnetuÍ, a dá|e podepsaný 
" 1 .u!l':ky fiako součást protokolu o

obhajobě) na adresu: óno'"; Kouko|' Katedra notaniry, UK PřF, Benátská 2,Praha2,128 43.


