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1. Jsou v souladu titul a obsah práce se zadánimpráce? X ano

2. Nechybí v práci formuliář Zadání? fi nechybí

Nechybívpráci Prohlášení? . Xnechybí

Nechybí v práci Obsah ? .,................ fi nechybí

Nechybí v práci kapito|aliteratura? fi nechybí

3. Je členění práce logické a přehledné? X *o ! ne zcela

4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněnými závéry2 Xl ano I ne zcela

5. Je kapitola ávěr jasně formulovaná?........,.......... Xl *o ! ne zcela

6. Jsou správně citované zdroje informací v textu práce? X ano ! ne zcela

7. Je seznam použi|ých zdrojů informací bez chyb...... X *o I ne zcela

a úplný? ..... fi ano ! ne zcela

8. Je cizojazyčné resumé bez chyb? ... X *o ! ne zcela

9. Jsou všechly obrázky,tabulky a přílohy nezbytné?.,... X *o I ne zcela

10. Jsou všechny tabulky, obrázky a přílohy dostatečně kvalitní?...... X *o f] ne zcela

lt. Je jazyka gramatika pržrcebezchyb? .......... ..,. X *o ! ne zcela

12. Jsou taxonomické pojmy bez chyb? .,........ ..... fi ano ! ne zcela

13. Doporučujete práci k obhajobě?. . fi ano

14. Doplňte hodnocení práce:,.,........ . X výbomě

D velmi dobře

I aoure

! nevyhovující

15. Do diskuse navrhuji otázku ve znění:

Jsou sledované lokality z algologického hlediskazqimavé čivýznamné výskytem někte4ých
organiSmŮ?

Nedílnou a povinnou součóstí hodnocení kvaffikační práce je slovní vyjádření se k práci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hodnocení na samostatném

listě nebo zadní straně tohotoformulúře.

Diplomantka vypracov ala práci na 8 1 číslovaných stran á9h a .!7 s]raná9h. příloh. Pg ,doP9 .1. 
vegetační

seŽóny studentlťa sledovalá sinicovou a řasovou flóru 4 rnělkých vodních těles. Předklvd2ná grlce
navúr$e na autorčinu bakalářskou práci, kde v průběhu jedné vegetační sezóny zmapoval?2 ztéchto
ná&ží.- Práce je logicky členěna na kapitoly a podkapitoly a je doplněna řldou graÍŮ, tabulek,
fotograf,rí atd.- V iámci kapitoly diskuse srovnává diplomantka vlastní získaná data s daty z
obdobných lokalit.

nn.
chybí D
chybí !
chybí !
chybí !

Dn.
!.r.
!n"
Dn.
In.
D,r"
Dn.
!n.
fln"
In.
ln.
Dn.



, ,,]i

Připo.mínky kpráci:
V_nýkteiýgh případech by bylo vhodnější citovat odbornou literaturu namísto zakladní učebnice
(Kalina et Váňa 2005).

Předložen á práce je zdařilou floristickou studií a poskytuj e zajímavá data z dosud
nezmapovaných loťatit na-našem územi. Autorka zvládla práci vtóréiru a Óbstolně se vyrovnala
s determinací problematick}ch taxonů. Ráda bych vyzdvihla samostatnost jali při terénním i
laboratorním zpracování materiálu, tak při psaní samotné diplomové práce.

PŤedložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a byly splněny všechny
vytyčené cíle. Je mojí milou povinností doporučit předloženou práci k obhajobě
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