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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…)  
 
Cíl práce není definován, ale je zřejmé, že autor podává přehled stávajících znalostí 
o rozšíření, morfologii a fyziologii druhu S. lacrymans a mimo tuto čistě biologickou 
problematiku předkládá i přehled diagnostických metod a sanačních opatření pro 
potlačení šíření S. lacrymans v budovách. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně a přehledně na logicky vymezené kapitoly.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno přes 100 literárních zdrojů a nemám pochyb o jejich aktuálnosti a 
relevantnosti.  
 
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 je na dobré formální úrovni, co se týče struktury a řazení kapitol. Text je velmi 
často doplněn převzatými obrázky, schématy a tabulkami, takže se čtenář dobře 
orientuje i v problematice, která nesouvisí přímo z mykologií, potažmo biologií. Na 
druhou stranu kazí tento dobrý dojem nekonzistentní pojmenovávání cílového druhu 
a nadužívání čárek a závorek. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Ačkoliv nebyly cíle definovány, práce je velmi zdařilou rešerší současných vědomostí 
o druhu S. lacrymans a jejich aplikací při stávající diagnostice a sanaci v napadených 
budovách. Právě propojení se reálnou technickou praxí (a ne jen jakési hypotetické 
využití v budoucnu) dává práci velmi realistický rozměr. Pochvalu si samozřejmě 
zaslouží i přesah tématu z biologických do chemických a fyzikálních disciplín. Fakt, 
že se autor musel zorientovat ve zcela nepříbuzných oborech a aktivně se získanými 
informacemi pracuje, je v současnosti poměrně vzácný. 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Autor uvádí, že dřevo jehličnanů je náchylnější ke kolonizaci proti dřevu listnatých 
dřevin. Liší se ale i dřevo z různých druhů jehličnatých dřevin v odolnosti vůči 
napadení druhem S. lacrymans? 
 
Ve druhé části práce týkající se těch praktičtějších aspektů výskytu S. lacrymans 
v budovách je text místy bez citací (např. celé kapitoly Kritická místa v budovách a 
důvody vzniku napadení a Sanace konstrukcí). Odkud autor čerpal získané 
informace? 
 
Které další druhy bazidiomycetů jsou také nezvanými kolonizátory v budovách? 
 
Používají se k jejich odstranění stejné sanační metody, nebo vyžaduje S. lacrymans 
v tomto směru speciální požadavky? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 4. 6. 2014. Podepsaný  v 1 výtisku mi předejte 

osobn ě při obhajob ě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo pošlete na 
adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  


