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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
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Autor:          Karel Švec 
 
Název práce:   Fyziologie dřevomorky domácí (Serpula lacrymans) a možnosti 
sanace napadených budov  
 
 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, p racovní hypotéza…)  
 
Cílem práce bylo podat přehled současných znalostí o fyziologii dřevomorky domácí, 
tj. o podmínkách růstu, současných názorech na mechanismy rozkladu substrátu 
(dřeva) a o možnostech fyzikální sanace napadených dřevěných konstrukcí (budov)  
a stručně zmínit i možnosti diagnostiky a prevence.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce postupuje od obecného úvodu přes rozšíření, taxonomii, morfologii až 
k fyziologii S. lacrymans. Následuje kapitola o rozkladu dřeva (enzymově 
i neenzymově) a závěrečná část je věnována diagnostice houby v budovách, 
technikám sanace a prevence. Po závěru je seznam 113 použitých prací. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Domnívám se, že práce, v oboru považované za zásadní jsou v práci uvedeny. Práce 
má poněkud mezioborový charakter, proto autor cituje i jednu normu, ale vyhnul se 
celkem snad správně rešerši patentové literatury v části o používaných fungicidech.  
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Ne, práce vlastní výsledky autora neobsahuje, nicméně Karel Švec již má řadu 
vlastních výsledků. O některých z nich referoval (v 6 příspěvích) na konferencích 
určených pro mladé v Čechách i na Slovensku; je spoluautorem krátké popularizační 
práce v časopise Sruby a roubenky (1/2014). 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je snad práce dostatečně zpracovaná, vzhledem k charakteru 
(rešeršní práce) autor nezařadil žádnou svoji fotografii/mikrofotografii, nýbrž dal 
přednost v literatuře dohledatelným zdrojům. Po jazykové i typografické stránce je 
práce snad dobře zpracovaná, samozřejmě drobné překlepy či nepřesnosti lze nalézt. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Mám za to, že práce zadání splňuje a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


