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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Literární rešerše týkající se vlivu různých faktorů, především environmentálních, na 
diverzitu fotobiontů. 
 
Struktura (členění) práce: 
Vyhovující. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Až na výjimky ano. 
 
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): 
Grafická úprava včetně obrazové dokumentace vyhovující. 
Jazyková úroveň je snížena nedokonalým překladem některých anglických vět, 
sousloví či slov (viz níže). 
Dost chyb se vyskytuje v latinských jménech. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka cíl práce splnila. Některé důležité práce týkající se ekologie fotobiontů 
necituje (např. Engellen et al. 2011, Guzow-Krzemińska 2006, Helms 2003, Nyati et 
al. 2014, Vargas-Castillo et Beck 2012), ale v zásadě toho přečetla až až. Získané 
poznatky se jí podařilo celkem srozumitelně seskládat. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 

1) Autorka nepřeložila některá anglická spojení příliš šťastně. Čeština má trochu 
jiná pravidla a slovosled, je třeba na to dávat pozor. Výrazy jako „Houbové 
hledisko, houbový pohled, Nostoc genotypy, přepínání řas, fotobiontí 
specialisté, řasová dostupnost, mykobiontí populace, relichenizace v rámci 
distribuce“ apod., zní minimálně nestandardně. Je prostě potřeba anglickou 
větu mechanicky nepřekládat, ale přečíst si ji a pak ji „říct“ česky. 

2) S předchozím souvisí i nesrozumitelnost některých odstavců a vět. Není jich 
naštěstí mnoho. 

3) Pozor na přílišnou generalizaci některých zjištění – např. už v abstraktu: „je 
všeobecně známo, že houboví partneři jsou daleko méně citliví...“. „...houby 
mají daleko větší ekologické valence než s nimi interagující fotobionti...“. 
Každé z těch prohlášení je pravdivé jen za určitých okolností a při srovnání 
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konkrétních organismů, rozhodně neplatí obecně a tak jak jsou zde řečena. 

4) Některé informace, např. o vegetativním a sexuálním množení lišejníků, se 
v práci několikrát zbytečně opakují. Čtenáře to otráví.  

5) Ombrofóbní lišejník bych necharakterizoval jako „nesnášející celoroční a 
vydatné deště“. To je trochu „posunutá“ definice. Podobných vyjádření je 
v práci více. (Nejen) definice by měly být přesnější. 

 
Otázky: 
1) Na str. 10 se píše „Většina lišejníků je bipartitních...“. To je zase ne zcela pravdivá 

informace, kterou sama autorka v práci zpochybňuje. Jak je to vlastně doopravdy 
s počtem symbiontů ve stélkách tzv. bipartitních lišejníků? 

2) Mohla by autorka vlastními slovy vysvětlit složitý citovaný odstavec na str. 14 
začínající „Lichenizovaná houba je na určité lokalitě...“? 

3) Je opravdu rozdíl v zastoupení řas na lokalitách zkoumaných Yahr et al. (2006) 
způsoben různou zeměpisnou šířkou? Nepůsobí tu spíše jiný důležitý faktor? 
Narážím na kapitolku 7.1.3. 

 
 
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 – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bzkpravidla04112014.pdf   

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 6. 2015. Podepsaný mi předejte osobně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku u sekretářky, nebo pošlete na adresu: 
Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  


