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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…)  
Heda Křížková předkládá k obhajobě práci shrnující dosavadní poznatky o poměrně 
mladé oblasti ekologie, kterou je ekologie ledovců. Přes velmi úsporné spektrum 
projevů, kterým toto prostředí disponuje ve srovnání se zbývajícím povrchem naší 
planety, je dobře, že se autorka úzce zaměřila na tzv. kryokonit, tedy jemný sediment na 
povrchu ledovců, čímž práce získala velmi ucelený charakter. 
 
 
 
 
 
Struktura ( členění) práce:  
 
Text je členěn způsobem, který odráží chronologii v měnících se důrazech při výzkumu 
tohoto prostředí, což vytváří logickou strukturu, kterou čtenář může snadno sledovat. 
Počínaje samotným původem materiálu na povrchu ledovce a vznikem 
charakteristických prohlubní naplněných sedimentem následuje výčet skupin organismů, 
které jsou z tohoto prostředí známy. Následuje přehled výzkumu metabolické 
schopnosti společenstev jako celku, což byla práce, kterou prováděli hlavně lidé s 
vazbou na biogeochemii a se spíše odatžitým vztahem k biologické taxonomii. Teprve 
během posledních let se ve větší míře oba přístupy životaschopně prolínají a přinášejí 
studie v pravém slova smyslu ekologické, což se ukazuje v závěrečných sekcích 
zabývajících se biogeochemickým cyklem dusíku a fosforu v supraglaciálním prostředí.  
 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
 
Práce je po formální stránce kvalitně zpracovaná, chyby typu překlepů zcela ojedinělé a 
autorka čerpala z literatury svým záběrerem vyčerpávající současné možnosti, které 
věda stihla nabídnout.  
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
- 
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Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 
 
Formální úroveň práce je až na několik drobností vynikající. 
 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práci lze vyzdvihnout jako kompaktní přehled rozvětvené oblasti výzkumu. Vedle funkce 
při bakalářské obhajobě tak zřejmě najde uplatnění jako praktická úvodní příručka pro 
další zájemce o ekologii tohoto specifického prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
1) Abstrakt, 3.ř., Oligotrofní jsou prakticky všechny součásti glaciálního ekosystému s 
výjimkami možnými v subglaciálu nebo v supraglaciálu, pokud existuje vstup 
koncentrovanýh živin do systému - např. kolonie mořských ptáků. Samozřejmě i v tom 
prostředí na živiny nejchudším lze očekávat rozdíl mezi koncentrací živin ve vodě, kde 
jsou snáze rozpustné, snáze dostupné a snáze se ze systému ztratí, oproti sedimentu, 
který je dokáže velmi dobře vázat.  
 
2) Abstrakt, 9.ř., Jak se půdní organismy dostávají na odledněná území? 
 
3) Str. 1, "konys"  
Konia. 
 
4) Str. 2, "Hlavním z nich jsou sněhové srážky. Na povrchu ledovce se nachází vrstva 
sněhu nebo firnu a teplota je zde pod 0 °C"  
Nemusí, tzv. temperátní, popřípadě polytermální ledovce mají led kolem teploty tání i 
oblasti akumulační zóny. Pro Svalbard je to zvlášť charakteristické. 
 
5) Str. 2, Posl. věta. 
Hlavním faktorem je velikostní selekce částic prachu. Je jasné, že na transportu přes 
větší vzdálenosti budou převládat ty extrémně jemné. Oproti tomu zrnko písko ze 
Sahary se obrousilo nejspíš už na Sahaře a ne během dálkového transportu vzduchem 
v kapičkách aerosolu. 
Str. 3, Druhá věta. 
Doporučoval bych nahradit oxymoron "mírně příkrý" mírným sklonem. 
 
6) Str. 5, 23.ř. 
Ono se tam záření samozřejmě ještě v hojné míře dostává a přispívá k tání ledu pod 
sedimentem! Tato rychlost odtávání je ale stejná jako rychlost odtávání okolního ledu na 
povrchu a proto se hloubka jamky nemění: Její dno táním klesá stejně rychle jako 
povrch okolního ledu. Dalo by se to nazvat "dynamickou rovnováhou". 
 
7) Str. 5, Začátek posl. odstavce. "Antakrtidy" místo Antarktidy 
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8) Str. 5, Posl. odstavec. "díky drenážnímu charakteru sněhu"  
To mi není úplně jasné. Je jasné, že textura ledu, tajícího sněhu nebo firnu může mít 
silný vliv na hydrologii ledovce, ale asi bych to nenazval "drenážním charakterem". 
Drenáž znamená odvádění (vody), zatímco výše uvedené porézní formy ledu mají spíš 
opačný efekt a vodu na povrchu ledovce zadržují, případně přispívají k vychytávání 
částic (filtrační efekt).  
 
9) Str. 9, Odstavec týkající se pH.  
Tady navrhuji drobný trik - napsat "Hodnoty pH vody", abych se vyhnul velkému "P" v 
pH na začátku věty. 
 
10) Str. 9, Posl. odstavec. 
Tohle se těžko zobecňuje, protože složení ledu se může dost lišit od vody vzniklé táním 
sněhu nebo na kontaktu s kryokonitem kvůli a) rozdílné mobilitě iontů během tání (viz. 
tzv. melt index, e.g. log[Na+]/[Mg2+], Virkkunen 2007) a b) tím, že se mohly ukládat v 
různých obdobích a nést ve svém složení stopy různých atmosférických vlivů. 
 
11) Str. 10,  
Nápadný překlep v aerosolech. 
 
12) Str. 15,  
Ledovec Midtre Lovénbreen je na Svalbardu, ne v Grónsku. 
 
13) Str. 17, Glaciella yalensis 
Existují údaje o tom, zda tahle zpráva zachytila nějakou anomální situaci, nebo zda se 
tenhle členovec na povrchu ledovců vyskytuje stabilně? 
 
14) Str. 19,  
"Řástice" místo částic, mezi ciframi procent vody vypadla pomlčka. 
"želvušky a vířníci se stáčejí do soudečkovitého tvaru, hlístice se stáčí do spirály. Tím 
předchází nadměrné dehydrataci..." 
Tohle mi není úplně jasné. Stáčení zvířete má mít nějaký funkčně adaptivní efekt? 
(Třeba snížením poměru exponovaného povrchu vůči objemu?) 
 
15) Str. 21, Začátek stránky, "antény". 
Mám za to, že "antény" by tu měly být uvedeny s adjektivem "světlosběrné", protože 
antény samy o sobě evokují spíš senzorické orgány členovců nebo něco na ten způsob, 
tedy odkazujícího k morfologii. Tady jde přitom o metaforu odkazující k funkci. 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na lukas.kratochvil@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


