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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 

 x  oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: Jiřina Krátká 
 
Datum: 3. 6. 2010 
 

Autor: Kamila Pešicová 
 
Název práce: Houby ovocných dřevin se zvláštním zřetelem k rodu Neofabrea 
 
 
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
1. Předmět rešerše: Shrnutí poznatků o houbách žijících v asociaci s ovocnými 
dřevinami. Předkládaná práce je zaměřena na endofyty, pozornost je věnována   
nejdůležitějším patogenům jádrovin mírného pásma . 
2. Pracovní hypotéza: Rod Neofabrea je významným patogenem ovocných dřevin 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Struktura předkládané práce je vyhovující. Seřazení jednotlivých kapitol a jejich 
obsah velmi dobře vystihují cíle a předmět studovaného problému. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka v práci cituje 62 autorů, jedná se převážně o původní sdělení, která řeší 
problémy, jímž je věnována předkládaná práce. Použité zdroje jsou dobře a vhodně 
v textu uvedeny. 
 
 
 
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): 
 
V textu jsem nenalezla překlepy ani gramatické chyby. Grafika  odpovídá 
požadavkům, které jsou kladeny na druh předkládané práce. Obrazová 
dokumentace není její součástí. Vzhledem k tomu, že se jedná o literární souhrn, 
není potřebná. Jazyková úroveň  je velmi dobrá, formulace jsou výstižné. Autorka 
v několika případech používá slovních spojení, které jsou spíše v odborném textu 
méně obvyklá, ale to je věc názoru, neznehodnocují kvalitu textu. Jako příklad 
uvádím „ houbové druhy“ – většinou se používá termín „druhy hub“, nebo „,houby 
ovocných dřevin“ – raději bych použila spojení „houby na ovocných dřevinách“. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Cíle práce byly splněny. Citované literární prameny byly dobře sestaveny a logicky 
zařazeny do jednotlivých kapitol. Předkládaná práce je dobrým východiskem pro  
experimentální část, kterou autorky bude řešit  (viz kapitola „Závěr“) v následujících 
létech v rámci magisterského studia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
Proč autorka používá v kapitole“Vybrané houbové choroby jádrovin“ vedle českých 
názvů anglické termíny, když  práce je psaná v češtině. Ne všechny citované práce 
jsou psány v angličtině.  
Seznámila se již autorka v laboratoři prakticky s postupy používaných při geneticko-
molekulárních analýzách, nebo ji tato fáze studia teprve čeká? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 
X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
RNDr. Jiřina Krátká, DrSc. 
 
 
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 – 

viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) osobně při obhajobě, nebo před obhajobou do šuplíku u sekretářky, nebo poslaný 
na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Elektronický posudek zašlete nejpozději do 3. 6. 2010. 


