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Předkládaná diplomová práce je rozsáhlá a komplexní studie, která řeší v tomto relativně 

novém a neprobádaném tématu (tvarová plasticita mlžů tekoucích vod ve vazbě na podmínky 

prostředí) otázky čistě metodické i velmi aplikované. Miriam Jandáková přistupovala 

k zadané práci velmi aktivně a sama se podílela na formulaci cílů a obsahu práce. Pozitivně 

lze hodnotit také její aktivní přístup a samostatnost při získávání datových sad (podmínky 

jakosti vody) a statistickém zpracování výsledků. 

 

Z hlediska přístupu k práci je možné ocenit komunikativnost a schopnost spolupráce. Bohužel 

největší slabinou byla schopnost diplomantky rozvrhnout si potřebný čas pro práci na 

jednotlivých kapitolách a zejména statistickém vyhodnocení a diskusi výsledků. Některé 

velmi podstatné části práce tak vznikaly teprve v posledních dnech před samotným 

odevzdáním textu, což se významně podepsalo na jejich formální (např. formulace 

o„potvrzení“ nulové hypotézy) i obsahové kvalitě (statistické zpracování). Tato skutečnost je 

velmi politováníhodná zejména s ohledem na vynaložené úsilí diplomantky a velký objem 

celkově odvedené práce v průběhu celého zpracování. 

 

Při celkovém hodnocení práce je tak nutné zohlednit následující skutečnosti: 

1. Použití reziduálních hodnot získaných pomocí zobecněného lineárního modelu 

s velikostními charakteristikami (vysvětlující prom.) je velmi vhodný přístup pro 

odstranění vlivu alometrie. Nešťastné ovšem bylo zahrnout do tohoto modelu a 

velikostních proměnných i délko-výškový poměr, který je spíše tvarovou nežli 



velikostní proměnnou a reziduální hodnoty jsou tak ochuzeny o velmi podstatnou část 

tvarové informace, kterou by bylo možné interpretovat. Na obhajobu práce lze uvést, 

že tento nedostatek je v textu identifikován a náležitě diskutován, i když vzhledem 

k načasování přípravy DP již nebylo možné analýzy kompletně přepracovat. 

2. Dalším problematickým bodem je provedení a interpretace výsledků statistických 

analýz v závěrečné kapitole výsledků (6.6. Hodnocení souvislosti tvaru a parametrů 

lokalit). Souvislost mezi tvarovými charakteristikami lastur a parametry prostředí je 

zde studována v síti 12 lokalit. Vzhledem k opomenutí skutečnosti, že dochází 

k pseudoreplikaci hodnot podmínek prostředí pro lastury zde vychází zdánlivě velmi 

signifikantní souvislost mezi prostředím a tvarem/růstem lastur (Tab. 17, 18). 

V případě úspěšné obhajoby práce tato skutečnost vyžaduje uvedení na pravou míru, 

nejlépe vložením opravného listu do textu. Přestože se jedná v tomto případě o chybný 

výsledek a interpretaci (viz strany 79-80), v kontextu celé práce se jednalo o vedlejší 

cíl a sama diplomantka v diskusi práce také uvádí, že vzhledem k malému počtu 

lokalit bohužel není možné vyvodit v rámci této části práce solidní výsledky a je třeba 

je interpretovat opatrně. 

 

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou celkovou klasifikací VELMI 

DOBŘE. 
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