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Jméno posuzovate|e:
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Datum:
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Autor.

Lada Syrovátková
Název práce:
Mechorosty odkališt' ČR na přík|adu rudného odkaliště Měděnec
|X| Práce ie Iiterární rešerší.|x )ráce obsahuie v|astní výsledkv
cíle práce (předmět rešerše,pracovní hypotéza...)
1. Vyh|edat v |iteratuře dosud známá fakta týkajíci se mechorostů na odka|ištích
2' Provést bryologický průzkum rudného odka|iště Měděnec v Krušných horách

Struktura (č|enění)práce:
Práce má 20 stran a jednu stranu pří|ohy, je rozč|eněna na dvě části - |iterární
přeh|ed se souhrnnými informacemi o odka|ištích a na nich probíhajícísukcesi a
výsledky v|astního f|oristického průzkumu lokaIity Měděnec.
Struktura práce je vyhovující.

Jsou pouŽité |iterárni zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z literárních zdrojů?
Vzh|edem k obecně málo studovanému tématu je |iterární excerpce zce|a
dostatečná.

V seznamu |iteratury však chybí práce Anonymus 2OO2, Kovář 2Oo4, Pohlová 1998
a on-line k|íčmechorostů citované v textu, Seznam doporučuji více sjedňotit po
formá|ní stránce'
Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Práce obsahuje podro-bnou diskusi nad areá|y a substrátovými nároky ná|ezených
druhů, zabyvá se i otázkou da|ších eko|ogických charakteristik.
Není zde srovnání s druhovým s|oŽením mechorostů v dí|e dí|e Palice et So|dán
2oo4, chybí zde zhodno."ni druhů s ohledem na jejich stupeň ohroŽení v ČR.
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
obraz.ov á d oku mentace d ob rá.
Grafika práce dobrá.
Textová stránka dobrá, pouze některé věty působínerozmyš|eně a neuspořádaně.
Text se nevyhýbá k|asickým prob|émůmzačátečníkajako je pouŽívání ber|iček,
pří|išd|ouhých vět, trpný rod či duplikace informací.
Jazykové vyjadřování dobré.

Splnění cílůpráce a ce|kové hodnocení:
oba cí|e práce by|y spIněny. Autorka provedla excerpci všech dostupných Iiterárních
zdrojů včetně zahraničníliteratury a naš|a na |oka|itě Měděnec ce|kem 29 druhů
mechorostů. Zvolená metodika je vyhovující.By|o by vhodné zaměřit dalšívýzkum
na studium širšícheko|ogických charakteristik odka|iště.

Práci doporučuji k přijetí.
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otázky a připomínky oponenta:
Připomínky:

. Pozorněji

citovat |iteraturu, ce|á část týkajícíse odka|iště Měděnec je bez
jediného uvedeného zdroje!
- Diskuze by chtě|a rozvinout, chybí zde srovnání obou částípráce - údajů
z |iteratury a zjištěných výs|edků.
- Text obsahuje mnoŽství drobných formá|ních chyb _ jsou označeny v exemp|áři
oponenta.
- Zce|a chybí vegetačnícharakteristika odkaIiště.
V tabu|ce druhů doporučuji psát místo přítomnosti či nepříptomnosti druhu na
části odka|iště ijeho pokryvnost (ce|ková pokryvnost můŽe být u druhů z více
částíodkaIiště zavádějící).

.

otázky pro autorku:
Zajímavý je ná|ez druhů Atrichum tene||um a Brachythecium mi|deanum, jsou do
druhy již ne tak běŽné v ČR, jak hodnotíte významnost této |oka|ity?

V části o sukcesi na odka|ištích píšete,Že začínástádiem vytrvalých trav a
v nás|edném odstavci píšete,Že pokryv ruderárních rost|in je nahrazován
travami. MůŽete to přesněji vysvět|it? Které trávy dominují?
Srovnejte spektrum na|ezených druhů se spektrem na|ezeným na Chva|eticích a
Bukovině.
Existují práce zabývajícíse bio|ogickými krustamiz polárních či pouštníchob|astí
z h|ediska mechorostů? Pokud ano, |išíse významně jejich bryof|óra?

Jak byste srovna|a zjištěnou diverzitu mechorostů a diverzitou cévnatých rost|in
na Vámi zkoumané |oka|itě?

Jak si vysvětlujete nález bazifi|ních druhů Dicranella varia, Pellia endiviifolia a
Preissia quadrata?
Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)
ve|mi

dobře | |dobře |

Podpis škoIiteIe/oponenta:

|nevvhově|(a

Instrukce pro vyp|něnÍ:

.
.
.

Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějšía nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubriky jsou povinnou součástÍposudku.
V případě práce za|oženéna v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracovánívýsledků,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 (lng. Jitka Suchá)' Viničná 7 , 12B 44 Praha 2'

