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Posudek na bakalářskou práci

l škoIite|ský posudek
[-] oponentský posudek

Jméno posuzovate|e.. Dr. Milan Gryndler

Datum:
8.9.2006

Autor: Jitka Lamačková

Název práce:
Ekofyziolog ie vatovce ob rovského Calvatia g igantea (Batsch : Pers,) Ltoyd

E Práceje |iterární rešerší. l
Gíle práce:
CÍlem práce je uceleně uspořádat znalosti o biologii a kuttivačních vlastnostech
vatovce obrovského, které jsou dnes k dispozici (kompilace literatury). Dalším cílem
je experimentálně zhruba stanovit vlhkostní rozmezí, které v pŮdě umožňuje dobý
růst mycelia a vliv vybraných vícemocných iontů na růst v půdním prostředí'

Struktura (č|enění) práce:
odpovídá rámcově členění standardní přírodovědecké publikace, nemám
připomínek.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
FouŽi|(a) autor(ka) v rešerši le|evantní údaje z iitei.árriíclr zdrojů?
Ano.

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Získané výsledky by mohty být diskutovány detailněji, autorka se neměla nechat
odradit absencí literatury zaměřené na vliv vlhkosti na růst vatovce ale mohla
diskutovat například s literaturou zaměřenou na vliv vlhkosti na houby obecně' V
budoucnu u autorky předpokládám zejména podstatně hlubšÍ vhted do literárních
pramenů nejen zaměřených na vatovce ale i na obecně mykotogickou tématiku.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
odpovídá praktické nezkušenosti autorky v psaní odborných prací. Je také třeba
zlepšit pozornost při konečných opravách (překlepy, větná stavba).

Splnění cí|ů práce a ce!kové hodnocení:
Cíle práce považuji za splněné' Autorka se zorientovala v dostupné literatuře,
vyhodnotila výskyt vatovce obrovského na Území našeho státu a získala záktadní
zkušenosti s pěstováním několika izolátů tohoto druhu' Získala také základní
představu o někteých principech experimentální práce. Použité metody jsou
adekvátní a hodnocení výsledků zahrnuje i snahu o postižení variabitity získaných
dat. Na tyto výsledky bude proto možné navázat při řešení Úkotů diplornové práce.
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Instrukce pro vyp|nění:
o Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznaČené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
o V případě práce za|ožené na v|astních výsledcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|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 (jako souČást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), ViniČná 7, 128 44 Praha 2'

otázky a připomínky oponenta:

V budoucnu předpokládám podstatně větší koncentraci na literaturu zaměřenou
nejen přímo k tomuto tématu (tj. vlastnostem vatovce obrovského) ale i k tématům
souVisejícím.
Dále předpokládám rostoucí samostatnost a iniciativnost jak v teoretickém, tak i v
praktickém aspektu.

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

VeImi dobře | |dobře | |nevvhově|(a
Pod pis škoI itele/oponenta:

// t/


