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Posudek na bakalářskou práci
školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: RNDr. David Novotný, PhD.
Datum: 26.8.2010

Autor: Hana Janďourková
Název práce: Houby energeticky významných rostlin
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo udělat rešerši o výskytu hub, především endofytických a
fytopatogenních, na energetickych významných rostlinách a zhodnotit poznatky
týkající se výskytu hub z rodu Fusarium na této skupině rostlin.
Cílem bylo také udělat takovou rešerši, jejíž nejdůležitější část by bylo vhodné a
možné publikovat jako odborný článek v česky psaném odborném časopisu.

Struktura (členění) práce:
Členění je logické, jasné a přehledné.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ? Ano, je
jich dostatek a jsou jednotně a správně citovány.
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Ano, použila.

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

Práce neobsahuje vlastní výsledky. Nebylo to ani v zadání práce.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň je dobrá.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka se maximálně snažila na získat, shrnout a roztřídit dostupné poznatky
týkající se zejména výskytu hub na energeticky významných rostlinách se zvláštním
zřetelem na houby vyskytujících se na bylinách z rodů Rumex, Miscanthus a
Sorghum, které se ukazují jako nejvíce perspektivní pro pěstování v České
republice. Z hub byla věnována pozornost rodu Fusarium, protože tento rod se hojně
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vyskytuje na bylinách (vč. obilí) a patří z hlediska zemědělství k nejvýznamnějším.
Vybraná část je připravovány k zaslání jako odborný článek do časopisu
Mykologické listy vydávaného Česku vědeckou společností pro mykologii.
Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta

výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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 9. 9. 2010.

