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15. Do diskuse nawhuji otázku ve znění: ...,,...Charakterizujte ruderátní flóru Újezdavzhledem

k typŮm zástavby, které

jsou zde uplatněny..,.,

Nedílnou a povinnou součtistíhodnocení kvaliftkačnípróce je slovní vyjddření se k prdci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněnímnavrhovaného hodnocení na samostatném
Iistě nebo zadní straně tohotoformuláře.
Diplomant vypracoval práci na 83 číslovanýchstranách, doplněných řadou nečíslovanýchpříloh. Studuje ruderální flóru
plzeňské čt6i Újezd. práce využívá kombinace klasických Srtocenologichých metod s lrtogeografickými metodami.
Předkládaná sfudie je součástí v,ýzkumu ruderální flóry celé Plmě.

Formální stránka:

práce je přehledně členěna, je doplněna řadou grafů, tabulek, mapek a fotografií. MÍsty chybí kurzívně latinské názvY

rostlin, např. s.

3l (oxalis

acetosella), na sú. 32 asi řádily automatické opravy: Alchemilta subgloboset, s. 45: Alnus

glutinoset apod.

Připominky:

obi. 5 a 6 v přílohách jsou méně kvalitní, což můžebýt způsobeno kvalitou tisku.
V literatuře jsou některé překlepy: s, 78: a al. misto et al. nebo a kol., s. 79: Neuhauslová,Z (chYbi

teČka), Moravec

(chybí iniciála jména),

pouŽitím
Student prokázal schopnost samostatně pracovat v terénu, orientovat se v taxonech ruderální vegetace a s
použitím
GIS.
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