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Autor: Jana Novotná

Název práce: Sezónní změny a vertiká|ní distribuce fytop|anktonu Rok|anského
)ezera (Bayerischer Wald).

X Práce je Iiterární rešerší. X Práce obsahuie v|astní výs|edkv'
cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza..')(i) Práce obsahuje |iterární rešerši na téma acidifikace šumavských jezer, se

zřete|em k fytop|anktonu.
(ii) Autorka předk|ádá kvantitativní údaje o fytop|anktonu Rok|anského jezera,

které získa|a ana|ýzou 19 vzorků ze 4 odběrových dat.(iii) Na zák|adě získaných výs|edků srovnává fytop|ankton Roklanského jezera
s fytop|anktonem ostatních šumavských jezer.

Před|oŽená práce je přípravou k zadané práci dip|omové.

Struktura (č|enění) práce:
Práce je |ogicky č|eněna obvyk|ým způsobem (Úvod, Literární rešerše, Materiál a
metody, Výs|edky, Diskuse, Závěr, Přeh|ed |iteratury).

Jsou pouŽité |iterární zdrqe dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojŮ?
Zdrojejsou dostatečné, jsou spráně citovány a obsahují re|evantní údaje. Seznam
|iteratury čítá 66 po|oŽek; z toho 7 po|oŽek, označených hvězdičkou, jsou zřejmě
citace nepřímé (není vysvět|eno).

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Získané Údaje o fytop|anktonu Roklanského jezera jsou adekvátně diskutovány
s h|ediska srovnání s ostatními šumavskými jezery' Při posuzování d|ouhodobého
vývoje autorka zalÍm zau1imá rezervovaný postoj.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň).
Formá|ní úroveň práce je dobrá.

Splnění cí|ů práce a celkové hodnocení:
Zpracováním Iiterární rešerše autorka získa|a dobý přeh|ed o zadaném dip|omním
té matu. Zpr acov áním vzorků fytop |an kton u p roká za|a ov|ádn utí metod iky
kvantitativního hodnocení a potřebných zna|ostítaxonomických. Získané výs|edky
prezentova|a adekvátním způsobem.



otázky a připomínky oponenta:
(i) str. 5, 2. odstavec uprostřed, věta ,,Rok|anské jezero by|o vystaveno

'....dusičnanů v povodí...Smys| této věty mi uniká.(ii) str. 11, 2. odstaveC,2. řádek, věta ,,Pro fytop|ankton acidifikovaných jezer jsou
typické nízké hodnoty biomasy..' Takto nelze genera|izovat - pokud je přísun
fosforu do jezera dostatečný, je i biomasa fytop|anktonu přiměřeně vyšší.
Např. Plešné jezero, ač silně acidifikované' mě|o v pos|edních20 |etech vŽdy
Vyšší biomasu fytoplanktonu neŽ ostatní šumavská jezera,

(iii) str. 13, 1 ' odstavec do|e, hypotéza o endemickém výskytu obrněnky
Katodinium planum. Endemický výskyt prvoka ve skupině jezer geo|ogicky
m|adých je ve|mi nepravděpodobná. Jiná obrněnka, rovněŽ popsaná
z Cerného jezera (Katodinium bohemicum) )e známa i z 1iných |oka|it v ČR a z
USA.
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Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka
informací)

nebude součástí zveřej něných

X výborně L] ve|mi dobře dobře ! n
Pod p i s šl{|zlllete/o po n e nta :

Instrukce pro vyplnění
. 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.. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metodv a
zpracovánívýs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.. Posudek se odevzdává (zasÍ|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni.cz (pro Účely
zveřejněnína internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (.1ako součást protoko|u o obhajobě) ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2'


