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Název práce: 
Houboví parazité jako faktor ovlivňující dynamiku společenstev mikrořas 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce si klade za cíl syntézu dostupných informací o vlivu houbových parazitů na 
dynamiku společenstev mikrořas a představení hlavních skupin jejich zástupců. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má obvyklé členění na úvod, vlastní rešerši, která je členěna do kapitol 
pokrývajících různé aspekty problematiky, a závěr.  
Asi bych upřednostnila trochu jiné členění rešerše – např. by mi připadalo logičtější 
nejprve představit studované skupiny organismů a až pak rozebírat jejich biologii. 
V předložené podobě je charakteristika skupin zařazena až na samotný konec a 
vlastně až na něm je uvedena dost zásadní informace, že Oomycota vůbec mezi 
houby nepatří, přitom od začátku jsou zmiňovány společně s chytridiemi pod 
souhrnným pojmem „houboví parazité“. Tato informace by měla nějak jasně a 
srozumitelně objevit už v úvodu. 
Závěr je spíše takovým stručným shrnutím hlavních bodů jednotlivých kapitol. Díky 
tomu jsou v něm ale nepřesnosti, např. je uvedeno, jako by se jednalo o obecně 
platnou informaci, že nejvhodnějším časem pro vznik epidemie je léto nebo zima. 
Dříve v práci však tato informace byla uvedena jen u konkrétního příkladu a naopak 
je tam uveden i jiný příklad, kdy k parazitaci dochází hlavně na jaře. Chybí mi zde 
tedy nějaké lepší zobecnění a kritické zhodnocení informací.   
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné, použita byla dostupná literatura od té nejstarší až po 
nejnovější. Informace z článků jsou vhodně vybrané. Z formálního hlediska obsahují 
citace v textu a jejich seznam několik chyb – občas chybí u citace „et al.“, rok 
publikace se neshodují v textu a v seznamu, 2 citace (Ringelberg & Van Donk 1983, 
Schmitthenner 1985) v seznamu úplně chybí. 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, obrázky jsou vhodně zvoleny, text je čtivý a 
srozumitelný, gramatických chyb, překlepů a jazykových neobratností je jen velmi 
málo.  
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce je poměrně zdařilá, přináší cenné informace o tématu, které bylo dlouho 
opomíjeno. Cíle práce byly splněny. Vzhledem k výše uvedeným připomínkám a ve 
srovnání s jinými pracemi, které jsem doposud hodnotila, hodnotím práci stupněm 
velmi dobře, v případě zdařilé obhajoby se však přikláním i ke stupni výborně. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Často je v práci zmiňován fenomén, kdy nějaký druh parazita není specificky vázán 
na 1 druh či kmen hostitele, ale může napadat různé druhy nebo dokonce zástupce 
různých skupin. Jsou takové závěry výsledkem pokusů, kdy skutečně jeden kmen 
parazita byl použit k infekci různých řas a nebo jsou výsledkem pozorování v přírodě? 
Pokud by šlo o různá pozorování, je možné, že se ve skutečnosti jedná třeba o 
kryptické druhy parazita?  
 
 
V práci je pěkně vysvětlen mechanismus, který by mohl stát za tím, že někteří 
parazité lépe infikují hostitele při vyšší intenzitě světla. Jak by se ale dal vysvětlit 
zmíněný opačný jev, kdy někteří parazité naopak napadají řasy při nízké intenzitě 
světla? 
 
 
Kapitola 5: Jak je myšlena formulace „jedním takovým parazitem, přestože to ještě 
nebylo pozorováno, může být například…“? Následující odstavec vliv houby včetně 
jejího velmi ničivého vlivu na kultivaci popisuje poměrně důkladně, takže z toho lze 
usuzovat, že to právě pozorováno bylo.  
 

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/2016-pravidla.pdf  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2016-pravidla.pdf
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• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do pátku 8. 9. 2017. Podepsaný posudek mi 

dejte před obhajobou do kastlíku u sekretářky, předejte osobně, nejpozději na obhajobě. 
Externisti pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 
128 43.  


