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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Jiří Malíček 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 7. 9. 2013 
 

Autor: Aneta Hrdinová 
 
Název práce: Lišejníky a (těžké) kovy 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Nejsou jednoznačně definované. Autorka pouze v úvodu zmiňuje, co je náplní práce. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na velké množství kapitol a odstavců, čímž je velmi přehledná. 
Nechybí ani několik obrázků a shrnujících tabulek. Členění práce je přijatelné až na 
drobné výjimky (viz níže). 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Citovaných prací je velké množství a jsou relevantní k danému tématu. Správnost 
citací víceméně vyhovuje. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Přijatelná a vyhovující. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bakalářská práce Anety Hrdinové se věnuje především fyziologickým přizpůsobením 
a účinkům těžkých kovů ve stélce lišejníků. Autorka dále popisuje stručnou 
biologickou charakteristiku lišejníků a toxicitu (především v souvislosti s těžkými 
kovy). Práce je členěna na velké množství kapitol a odstavců, čímž je velmi 
přehledná. Nechybí ani několik obrázků a shrnujících tabulek. Grafická úprava je na 
dobré úrovni. Členění práce je přijatelné až na drobné výjimky (viz níže). 
Obdivuhodné je množství citovaných prací (125). Zde jsou ve velké míře zahrnuty 
také velmi specializované zahraniční publikace.  
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Gramatických chyb a překlepů není v textu mnoho. Výjimkou je opakované chybné 
používání čárek v souvětích.  
 
Bohužel je na textu vidět, že autorka nemá žádné zkušenosti s psaním podobných 
prací, a proto se zde nachází celá řada nesrovnalostí, z nichž některé jsou zásadní. 
 
Práce je psána velmi odborně a stručně, vybrány jsou jen podstatné informace. To 
bych hodnotil kladně, kdyby té odbornosti a stručnosti nebylo příliš. Text se velmi 
obtížně čte, protože informace jsou velice nahuštěné, často bez dalšího vysvětlení a 
nezřídka jakoby vytržené z kontextu („jakési výkřiky do tmy“). Příkladem je kapitola 
5.4 Inhibice fotosyntézy, kde se autorka zdržuje jakéhokoliv komentáře k citovaným 
studiím. Negativně musím hodnotit skutečnost, že kapitoly mají formu výpisků a 
nejsou poskládány do souvislejšího textu, který by logicky navazoval a plynul v určité 
závěry. Trošku rozumnějším způsobem jsou psány pouze kapitoly č. 2 a 6. 
 
V textu se objevuje množství odborných chemických pojmů. Mnohé z nich jistě 
nejsou biologům běžně známy (např. donory ONS a SNO) a chybí zde jejich 
vysvětlení. Někdy je zase automaticky popsáno využití v lichenologii prakticky 
nepoužívané metody bez jakéhokoliv uvedení do problematiky či vysvětlení jejího 
principu (viz spektrální odrazivost). 
 
Citace literatury je poněkud nezvyklá, ale co hůře, pro čtenáře navíc nepraktická. 
Každé číslo musí dohledávat pracně v seznamu, který je řazen nikoliv dle pořadí 
citací v textu, nýbrž dle abecedy. Co však vyloženě považuji za chybu, je, že tímto 
systémem je citována pouze část literatury, přičemž v druhé části seznamu 
citovaných prací se mi nepodařilo nalézt žádnou logickou posloupnost. Místy se 
objevuje také nesourodost citování v textu – jedná se o případy, kdy nejsou využita 
pouze čísla, ale i jména autorů. Někde je pro kolektiv autorů uvedena zkratka „kol.“, 
jinde zase „spol.“ Rok zpravidla chybí, ačkoli v odstavci 6.1.8 jsou roky též uvedeny. 
 
V práci chybí kapitoly Metodika a Diskuze. To lze u bakalářské práce do jisté míry 
tolerovat, avšak krátká kapitola popisující metodiku by byla velmi užitečná. Autorka 
zde mohla vysvětlit např. systém citace literatury nebo původ obrázků, kde není 
jasné, zda-li se jedná o obrázek vlastní či pouze upravený do české podoby. 
 
Závěr se z části hodí více do úvodu. Samotné shrnutí o vlivu těžkých kovů na 
lišejníky a podobně zde zcela chybí!!! Také zde postrádám vlastní odborný náhled na 
danou problematiku. Mám na mysli něco konkrétnějšího, nežli informace, že dalších 
směrů výzkumu existuje mnoho. 
 
Název práce je poměrně široký, přitom jsou zde popsány v podstatě pouze 
fyziologické adaptace vypořádání se s nadbytkem kovů v prostředí. Zcela chybí 
jakýkoliv stručný popis ekologie, výskytu a rozšíření lišejníků rostoucí na 
zmiňovaných substrátech. Užitečné by byly také informace, o jaké konkrétní substráty 
se jedná a kde bychom je nalezli. Uvítal bych také údaje alespoň o několika běžných 
druzích vázaných na substráty s těžkými kovy. 
 
Z méně důležitých nedostatků či drobných poznámek k textu mohu zmínit např. 
absenci citace u tabulky č. 2; popisek a vysvětlení smyslu tabulky z přílohy 
(minimálně v SISové verzi zcela chybí) a opakovanou informaci o přehlíženosti 
lišejníků by bylo dobré uvést na pravou míru. I dnes se totiž jedná o skupinu stojící 
mimo hlavní vědecké zájmy a tato situace nebyla jiná ani v minulosti. 
 
Práci hodnotím stupněm 3 (dobře). Přestože dané téma je velmi zajímavé a autorka 
musela vynaložit značné úsilí k prostudování velkého množství literatury, způsob 
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podání informací v bakalářské práci velmi snižuje její hodnotu. Nejde pouze o 
kvantitu, ale především o kvalitu. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jak působí ethylen či jeho nadbytek ve stélce na samotný lišejník? 
 
Malondialdehyd – proč je tato látka důležitá pro lišejníky (či jiné organismy)? Co 
znamená jeho nadbytek? 
 
Co vyplývá z tabulky v příloze? Mohla by si shrnout podstatné informace, které 
přináší? 
 
Jaké druhy lišejníků preferující substráty bohaté na těžké kovy bychom nejčastěji 
našli v České republice? 
 
Kde konkrétně v našich podmínkách budeš hledat lišejníky vázané na substráty 
s těžkými kovy? Do jaké míry jsou jejich stanoviště antropogenního původu? 
 
 
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 nahrajte do SISu nejpozději do 7. 9. 2013, a dále podepsaný v 1 výtisku předejte 
osobně Danovi Stančíkovi při obhajobě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u 
sekretářky, nebo pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, 
Praha 2, 128 43. Elektronický posudek mi e-mailem zašlete pouze, pokud ho nemůžete sami 
vložit do SISu. 


