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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem předložené práce je shrnout dosavadní poznatky o autotrofních 
společenstvech na jehlicích stromů, a dále posoudit možnosti bioindikace kvality 
ovzduší pomocí analýzy společenstev řas, lišejníků a mechorostů. Práce navíc 
obsahuje vlastní výsledky týkající se analýzy mikrobiálních nárostů na jehlicích tisu 
červeného na území Prahy.   
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je přehledně členěna na jednotlivé subkapitoly. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou citovány správně. Bohužel výrazně podhodnocen je význam 
bioindikace pomocí mechorostů. Rozhodně není na místě věta, že „(...) i mechy by 
mohly být dobrými ukazateli znečištění ovzduší“. Existují stovky publikací zabývající 
se využitím mechů při bioindikaci znečištění. Např. Hypnum cupressiforme je velmi 
důležitým bioindikátorem, a to díky jeho velké toleranci k znečištění ovzduší. 
V práci se objevují sekundární citace (např. Nemjová, 2007 na str. 9). 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní data o mikrobiální společenstvech na povrchu jehlic jsou získány adekvátně. 
Jako velký nedostatek hodnotím absenci dat o kvalitě ovzduší pro analyzované 
oblasti, která autorka získala z internetové databáze Atlasu životního prostředí 
v Praze. Čtenář tak nemá žádnou představu o stupni znečištění jednotlivých lokalit, 
navíc je znemožněna interpretace všech tabulek uvedených v příloze. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
K formální úrovni práce nemám žádné připomínky.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Velmi pozitivně hodnotím formální stránku předložené bakalářské práce. Práce je 
napsána srozumitelně a neobsahuje téměř žádné gramatické chyby. Radka 
prokázala dobrou schopnost pracovat se zahraniční vědeckou literaturou.  
Jak teoretická, tak praktická část ale bohužel obsahuje několik nedostatků 
(bioindikační využití mechorostů, prezentace analyzovaných dat a jejich diskuse 
v praktické části – viz níže), a proto práci hodnotím stupněm velmi dobře. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Další připomínky k textu (nebudu se jimi zabývat na obhajobě): 
- Str. 9, ř. 22: Chlorella angusto-ellipsoidea je dnes uznávána jako zástupce rodu Chloroidium; 
Chloricystis je správě Choricystis.  
- Str. 10: předposlední řádek: Divil bych se, pokud by platilo tvrzení že se zoosporangia u rodu 
Apatococcus tvoří pouze od března do léta. U aerofytických řas nejsou skoro žádné doklady o 
sezonalitě jejich životních cyklů. Naopak existují příklady extrémně rychlé tvorby zoospor u 
Trebouxiofytních řas v závislosti na vlhkosti prostředí. U tvrzení o časově ohraničené zoosporogenezi 
navíc chybí citace. 
- Str. 12, ř. 13: Klebsormidium pseudostichococcus nebyl nově popsán jako Stichococcus jenerensis. 
S. jenerensis je nově popsaným druhem. 
- Str. 12, ř. 15: Marvania aerophytica byla recentně přesunuta do nového rodu Pseudomarvania, není 
tudíž žádných pochyb o jejím taxonomickém zařazení. 
- Str. 13: Rod Pseudococcomyxa je rovněž fotobiontem lišejníků, na rozdíl od rodu Stichococcus to 
však v textu uvedeno není. 
- Str. 20, poslední řádek: Těžko si lze představit korelaci tloušťky nárostu s longitudiálním 
gradientem. Patrně šlo o jinou proměnnou prostředí (nadm. výška, vlhkost?) 
  
Otázky: 
 
Lišejníky a mechorosty jsou tradičně a ve velké míře využívány pro biomonitoring 
kvality ovzduší již po mnoho desítek let. Jaký užitek by přineslo případné využití 
nárostových řas? Technicky je přeci mnohem složitější zkoumat mikroorganismy než 
lišejníky a mechorosty viditelné pouhým okem. 
 
Nesouhlasím s vysvětlením rozdílů ve výsledcích testů analyzujících jehlice 
samostatně a v rámci stromů. T testy porovnávají průměry výběrů, zprůměrování 
několika hodnot (v tomto případě jehlic na jednom stromě) tudíž nemůže mít na 
výsledky testů vliv, a to i v případě jiných směrodatných odchylek výběrů (dá se 
prokázat simulací dat). Jak jinak se dají vysvětlit velké rozdíly ve výsledcích testů (tj. 
tabulky 5 a 6)? Který z testů je tedy ten správný?  
 
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 – 

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 7. 6. 2011. 


