
 Strana 1
Posudek na bakalá řskou práci 
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Název práce: Epifytické lišejníky České republiky 
 
 

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

 
Nejedná se o klasickou rešerši, spíše excerpci údajů a analýzu získaných dat. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní h ypotéza…)  
Vyexcerpovat a analyzovat data o epifytických lišejnících ČR. 
 
Struktura ( členění) práce:  
Vyhovuje. 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
Ano. 
Výběr excerpované literatury je dobrý, ale přece jen zde několik velmi důležitých děl 
chybí. Proč autorka téměř pominula práce J. Lišky, Z. Paliceho a J. P. Haldy, které se 
vesměs věnují lišejníkům (zachovalých) lesů či solitérních dřevin v j., z. a v. Čechách 
(viz Katalog liš. Vězdy a Lišky 1999)? Autorka v práci zmiňuje nedostatek prací z 90. 
let a přitom jí zrovna tyto důležité zdroje pocházející z této doby chybí. 
Pokud by autorka chtěla práci dotáhnout a publikovat, což bych doporučoval, 
samozřejmě by v první řadě musela dodělat excerpci.  
Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje „vlastní“ výsledky, analyzuje data získaná literární excerpcí. 
 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 
Úroveň dobrá, překlepů a jazykových nedokonalostí je v práci minimum (jen pro 
pořádek: Peksa et al. píší, nikoliv píše, neboť se jedná o kolektiv autorů).  
 
Splnění cílů práce  a celkové hodnocení:  
I přes neúplnost je provedená excerpce hodnotná. 
Získaná data jsou hodnotná i zajímavá a volala po účelném i efektnějším (grafy?) 
statistickém zpracování, ke kterému však, zdá se, nedošlo. 
Pozn.: práce s takto získanými daty je jistě složitá a vyžaduje zkušeného odborníka, 
nicméně i pro první ohledání a zjištění trendů v datech, které bylo nejspíše účelem 
této BP, bylo záhodno použít lepší metody. A také bylo nutné to do metodiky napsat. 
Nicméně cíle práce asi v zásadě splněny byly. 
 
Celkové vyznění práce je pokaženo mimo jiné absencí diskuse, resp. nepovedeným 
závěrem (viz níže). Autorce se příliš nezdařilo zhodnotit získané informace a 
porovnat (diskutovat) je s výsledky nějakých jiných podobných studií nebo prostě s 
historickými a současnými informacemi z daného okruhu (rešerše!).   
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
Několik nejdůležitějších připomínek: 

• Chybí statistické testy, které by potvrdily oprávněnost některých konstatování 
ve výsledcích, a také dobře popsaná metodika práce s daty.  

• Kapitola „Komentáře“ mohla klidně chybět, zmíněné informace (porovnání 
s názory jiných autorů) měly být součástí jinak (čtivěji) napsané diskuse. Výběr 
druhů (komentářů) se mi nezdá úplně reprezentativní, resp. vyhovující 
autorčiným záměrům. 

• Závěr práce je napsán velmi nešikovně. Jedná se spíše vypsání obsahu 
jednotlivých kapitol Výsledků. Měly tu být stručně napsány a zhodnoceny 
nejdůležitější výsledky práce (jako reakce na cíle vytýčené v úvodu) a výhled 
do budoucna. 

• V souhrnné (základní) tabulce 7.1 nebylo vhodné používat zkratky jmen druhů. 
I za cenu jistého natažení tu měla být celá jména (dalo se ještě zmenšit písmo, 
zmenšit okraj a taky dále nemusela být tabulka vysvětlující zkratky, čímž by se 
naopak pět stran ušetřilo). I pro lichenologa je takto čtení tabulky 
komplikované. 

• Podle jakého klíče autorka sjednocovala dřeviny do rodů? Např. u borovic, 
dubů, topolů a vrb to není dobrý krok (na základě charakteru borky by se 
mohly některé druhy sloučit, ne však všechny). 

 
Otázky: 

1. Není trochu problém v zařazení dat z posledních cca 10 let do druhého 
období? Přece jen, ovzduší se zase dosti změnilo – jak, proč, jaký to má vliv 
na lišejníky? Prosím o komentář a úvahu. 

2. Jaké jsou zásadní rozdíly mezi 10 nejhojnějšími druhy z 1. a 2. období? Na co 
poukazují? 

3. Který druh dřeviny je lišejníky (ne lichenology) preferován, tedy který hostil 
nejvíce druhů lišejníků?  

4. Jaké druhy jsou mezi 63 nově se objevivšími ve 2. období? Jak to, že se zde 
nově objevily?   

5. Jak se autorka vyrovnala s problémem pojetí druhů v minulosti a dnes? U 
některých to jistě musel být problém (v metodice ani jinde v textu jsem se to 
nedočetl). 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
Práce na mě v podstatě působila docela dobře, ale bohužel trpí řadou nedostatků. 
Hodnotil bych nejraději stupněm 2–3.  
 

 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/pravidla  

• Posudek nahrajte do SISu  nejpozději do 3. 9. 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.  


