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Autor:
Jitka Lamačková
Název práce:
Ekofyzio|og ie vatovce obrovsk ého Calvati a gig antea (Batsch : Pers. ) L|oyd

!Práceje|iterárňí
Gílepráce(předmětrešerše,pracovnítrypotéza
Cí|em rešerše by|o shrnout poznatky o ekofyzio|ogii Catvatia giganteazískané
z literárních údajů a pokusit se o vyhodnocenívýskytu vatovce na našem 62;émÍ.
Cí|em experimentální části by|o zjistit optimá|ní v|hkost půdy pro růst vatovce a vliv
vysokých koncentrací manganu a že|eza na růst této houby' Autorka vycháze|a
z předpok|adu, Že vysoké koncentrace těŽkých kovů budou růst inhíbovat.

Struktura (č|enění) práce:
C|enění pÉce odpovídá zvyk|ostem odborných textů, tj' obsahuje oddí|y abstrakt,
úvod, |iterární přehled, materiál a metody, výs|edky a diskuse a-závěr' 

.

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně crtovanyz
Použi|(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaie z |iterárních zdroiů?
PouŽité |iterární zdroje jsou dostatečné a re|evantní. odkazy však neisou uváděnv
jednotně.a y ně$e.rych případech nemajíformu odpovídajíci zvyk|ostem (viz nápr'
uvedenijméha třetího autora v ódkazu).

Jsouzískanév|astnívýsledkynebozvo|enétemá
Diskuse v pravém s|ova smys|u v práci není, a|e vzhledem k charakterú a
původnosti výs|edků je to pochopite|né' Hodnocení |iterárních údaiů a v|astních
výs|edků ijejich zařazení do kontextu zna|ostí o studovaném organismu je však na
dobré úrovni.

Formálníúroveňpráce(obrazovádokumentace,gra
Na rozdí| od úrovně obsahu je formá|ní úroveň práce neuspoko1iva. v textu je
nebýva|é mnoŽství překlepů a jiných chyb, zejména v interpunkci. Přitom mňohým
chybám se by|o moŽno vyhnout pouŽitím funkce Kontro|a pravopisu v textovém
editoru. Také struktura tabu|ek není zdaleka optimá|ní, velká část údajů je
nadbytečná. P|ynu|osti a srozumite|nosti textu by v mnoha případech próspě|o
přeskupeníjednot|ivých vět. Sty| práce je neobratný a nejednotný, kolisá mezi
odborným a ..vyprávěcím,. (viz např. ,,Dne 27 .3. 2006 jsem proved|a vyhodnocení
pokusu." - str. 30).
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otázky a připomÍnky oponenta:

1. Tabu|ky č,' 2 aŽ 11 vypadají spíše jako |aboratorní protokoly, jsou v nich
nadbytečné údaje. Stačilo by např. uvést jen růstovou rych|ost, popř. ještě

průměrnou h|oubku. Úoaje z těchto tabulek by pak by|o moŽné a vhodné
s|oučit do jedné tabu|ky.
Grafy a ta6u|ky vycházejí ztýchž hodnot a vyjadřují v podstatě toléŽ. Při
pub|íkaci v odĎorném časopise by bylo nutné zvo|it pauzejednu fcrmu..Popis 

uspořádání pokusu patří do sekce Materiá| a metody (str' 22)'

Je potřeba sjednotit psanívelkých písmen u názvů taxonomických skupin.

Věia..V 70. a80' |etech.....na str. 6 začíná nesmyslně; zjevně navazuje na

výše uvedenou větu..V 50. a 60. Ietech...,,,za niŽ by| v|oŽen da|šítext.
]-íodnocení výskytu vatovce, zvláště kdyŽvyuŽivá ná|ezŮ autorky, by bylo
vhodné vyčlenit mimo přeh|ed literatury.
Str. 19: Bylo by vhodné popsat způsob přípravy půd různé zrnitosti.
Drobnosti Str.4 - Mgr. Kare| Práši|, CSc., str. 9 - 5000 mi|iard = 5 bilionů, str'
18 - dop|nit údaj pro se|en, str' 21 _ M, manganu je 55, Tabu|ka 1 _ nejasné
rozměry ve|ičin.
Na závěr upozornění: řadu zfiímavých a hodnotných prací s tematikou v|ivu

těŽkých kovů na růst a da|ší v|astnosti hub pub|ikova|i čeští autoři Gabrie|,
Baldrian aj.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

sp! nění .ílE práce a ce| kové hodnocení:

Pod|e mého názoru by|y cíle práce jednoznačně sp|něny a práce sama je dobým
základem pro uvaŽováňou práci dip|omovou. Rozsah zpracované |iteratury je

úctyhodný a dává předpok|ad pro úspěšné řešení s|edované problematiky. K tomu

přišpě| i fatrný v|iv škoiitele. Také před|oŽené v|astní výs|edky jsou zajímavé a
přínosné. Experimentá|ní přístup i vyhodnocení výs|edků je adekvátní'

Návrh hodnoceni
informací)

št<otitete nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

velmi dobře dobře
Pod pis škoIiteIe/oponenta :

Instrukce pro vyp|něni:
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku'
r V případě práce za|oŽené na vlastnÍch výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracovánívýs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni'cz (pro Úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na

sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng' Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


