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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Ondřej Peksa 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 6.9.2013 
 

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 jasně definovány, nicméně z posledního odstavečku úvodu a ze závěru je 
patrné, o co autorce šlo – o zevrubné popsání vztahu lišejníků a těžkých kovů. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Vyhovující, v zásadě přehledná. V obsahu i uvnitř práce chybí odkaz na přílohu 
(tabulku). 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literárních zdrojů je dostatek, citovány jsou v zásadě správně, i když u některých 
informací zdroj nejspíše chybí (mohu se ale mýlit a může jít o vlastní názory či 
zkušenosti autorky). 
Nevyhovující je styl citací. Autorka měla dobrý nápad propojit samotný text s tabulkou 
výskytu lišejníků na substrátech s kovy a použít k tomu číslování literárních zdrojů, 
ale realizace se bohužel ne zcela zdařila. Nechť vysvětlí u obhajoby. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
neobsahuje 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje množství jazykových chyb daných jak nezkušeností autorky, tak 
nepozorností při kontrole textu.  
Po grafické stránce je práce v zásadě vyhovující, obrázky také. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
S autorkou jsem dohodl téma, nastínil svou představu a zbytek nechal na ní 
(konzultace po mě prakticky nežádala, docházelo k nim minimálně, otázkami mě 
neatakovala). 
Myslím, že v zásadě splnila cíle, které si vytýčila, ovšem výsledné provedení není 
ideální. 
Podrobné hodnocení nechám na oponentovi, nicméně na práci mi vadí zejména 
časté skládání informací bez viditelné souvislosti, duplikace řady (banálních) 
vyjádření, nedostatečné vysvětlení pojmů a souvislostí. Některé kapitoly, např. 
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Spektrální odrazivost či Hydrofobiny, jsou prakticky nic neříkající, protože nejsou 
dotažené a navázané na ostatní. 
Myslím, že všechny tyto nedostatky byly řešitelné a odstranitelné (a pochopitelné). 
Autorka se mohla při jejich odstraňování naučit, jak vytvořit čtivý a srozumitelný text. 
Bohužel se mi práce vůbec poprvé dostala do ruky až 1,5 dne před termínem 
odevzdání a tak na pečlivé čtení, komentování problematických pasáží a diskuze 
s autorkou prostě nebyl čas.  
Bohužel. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele  
 

 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 9. 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. 


