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Ivany Černajové 

 

Lichenofágia na pozadí sekundárnych metabolitov 

 

Diplomová práce Ivany Černajové již v počátečních fázích slibovala zajímavé výsledky, ale 

také mnohá úskalí. Velmi mladé téma herbivorie u lišejníků a jeho souvislost s obsahem 

sekundárních metabolitů nebyla a není zcela obvyklým tématem současných lichenologických 

výzkumů. Možná právě proto si diplomantka toto téma zvolila. Ivka po celou dobu pracovala 

velmi samostatně, pročetla veškerou možnou literaturu a aktivně domýšlela (a občas i kriticky 

hodnotila) pokusy a díry v metodice svých starších kolegů z Norska, jejichž práce 

předkládanou DP inspirovaly. Aktivně spolupracovala s Dr. Juřičkovou s Katedry zoologie, 

aby si vybrala nejvhodnější zástupce plžů, dále s lidmi z katedry Analytické chemie, kde 

v rámci projektu GAUK vyhodnocovala obsah metabolitů pomocí HPLC. Oceňuji 

sebekritičnost diplomantky, v práci jsou jen jasně dotažené výstupy. Mnohé pokusy, které se 

Ivce nezdály, či nevedly k jasným výsledkům (HPLC, stanovení nového neznámého 

sekundárního metabolitu ve stélce Parmelina tiliacea), práce vůbec neobsahuje.  

 

Jasně a výstižně napsaná práce má 63 stran textu a v přílohách základní data. Po krátkém 

úvodu a přehledně napsané metodice následuje první část – laboratorní pokusy se dvěma 

druhy plžů, kteří se i v přírodě živí lišejníky a lezou na stromy. K testování si autorka vybrala 

6 druhů epifytických lišejníků s různými sekundárními metabolity a testovala spásání 

vymytých a nevymytých stélek, tzn. stélek s a bez metabolitů.  Výsledky jsou za pomoci grafů 

jasně a přehledně zpracovány. 

Ve druhé části je popsán a vyhodnocen transplantační pokus, který probíhal v roce 2012 na 3 

lokalitách v NP Muráňska planina na Slovensku. Částečně dle výsledků první části si autorka 

vybrala 3 druhy (skupiny) lišejníků s různou mírou intenzity spásání a umístila na lokality 

celkem 30 mřížek s připevněnými lišejníky. Kromě vlastního spásání byly hodnoceny i 

některé charakteristiky prostředí. Zpracování výsledků je opět velmi přehledné, včetně 

statistického zpracování dat. 

Následuje 7 stran diskuse, kde jsou zjištěné výsledky dány do souvislosti s existující 

literaturou a naznačeny možné cesty dalšího výzkumu. 

 

Vzhledem k tomu, že jsem již viděl posudek oponenta, kde je dostatečné množství otázek, 

mám jen jednu otázku: Kdyby autorka měla jako pokračování svých výzkumů herbivorie 

zvolit jedno téma, které by to bylo?  

 

Celkové hodnocení 

Kvalitně zpracovaná práce jak po odborné, tak i po formální stránce zcela vyhovuje kritériím 

pro hodnocení diplomových prací na Katedře botaniky PřF UK, práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji stupeň hodnocení výborně. 
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