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Nedílnou a povinnou součlístíhodnocení kvalitikační prdce je slovní vyjúdření se k práci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněnímnavrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformuláře.

Předložená diplomová práce Mgr. Jiřího Hrstky je vypracována na 83 číslovanýchstranách a 51
stranách příloh. Práce byla zaměřena na mapování ruderální flóry a vegetace v Plzni - Uiezdě
(mapové listy: Plzeň 7-4l2 a7-4l4). Práce je logicky členěna na kapitoly a podkapitoly.

Nedostatky práce:
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formální nedostatky (chybějícíkurzíva latinslcých názvťl, drobné překlepy (např. str. 70,
1l. m.", chybějícímezery za interpunkčnímiznaménky apod.)
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3.

- citace:
a) nejednotnost v užíváníet al./a kol.

b) v textu práce nejsou jednotně citovány odkazy na odbomou literaturu (někdy je citace tvořena
autorem a rokem s črárkou mezi údaji, jindy bezčarky)
c) nejednotnost v citacích v seznamu literatury: autor uvádí v některých případech roky prací
v závorkárch, jindy bez nich; v některlých případech chybí některé údaje; příklady špatrrých citaci:
Slavíková 1986, Pyšek et al. 2008, Kopová 2009 - chybí rok, Moravec et al. 1995 atd.), některé
údaje v citacích uváděny nejednotně a v ruzném pořadí.
- nižšíkvalita některých fotografií v

příloze

Autor v rámci své diplomové práce získal mnoho cenných dat, která dokazal obstojně
zpracovat a vyhodnotit. Všechny vytyčenécíle práce byly splněly, d proto doporučuji práci k

obhajobě.
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