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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…) 
 
Téma houbové parazitace mikrořas je i přes jeho (s ohledem na nárůst pěstování řas 
ve velkém) potenciálně vzrůstající význam stále poměrně nedostatečně zpracované, 
hlavním cílem bylo tedy vytvoření rešerše, jež by shrnovala jak obecnější 
mechanismy interakcí mezi houbovými parazity mikrořas a jejich hostiteli, tak i 
informace o nejvýznamnějších skupinách a zástupcích houbových parazitů a jejich 
vlivu na dynamiku společenstev mikroskopických řas. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do 5 hlavních celků, po obecném úvodu, jenž uvádí čtenáře do 
problematiky, následují kapitoly shrnující poznatky o specificitě houbových parazitů a 
vlivu různých environmentálních faktorů na ně, dále pak kapitoly o vlivu houbových 
parazitů na dynamiku společenstev vybraných významných skupin řas. Na ně 
navazuje kapitola zmiňující významné parazity komerčně pěstovaných řas a kapitoly 
stručně charakterizující dvě nejvýznamnější skupiny houbových parazitů řas, 
Chytridiomycota a Oomycota. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou dostatečné, jsou správně citovány a údaje z nich použité 
byly zcela relevantní ve vztahu k tématu práce. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce, včetně její grafické stránky, je velmi dobrá a nemám k ní 
v podstatě žádné připomínky, práce je psána velmi čtivě. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle vytyčené v úvodu práce byly splněny a práci považuji celkově za velmi kvalitní, 
zejména oceňuju samostatnost, kterou Honza projevil při vyhledávání a získávání 
relevantní literatury. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Nemám žádné otázky ani připomínky 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
  


