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

2. Nechybí v práci formulář Zaddní? fi nechybí

Nechybí v práci Prohlášení ?..........,........ . .. . X nechybí

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

Nechybí vpráci kapito|aliteratura? fi nechybí

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

4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněnými závěry? X *o I ne zcela

5. Je kapitola závěrjasně formulovaná?................... fi ano fl ne zcela

ó. Jsou správně citované zdroje informací v textu práce2 fi ano f] ne zcela

7. Je seznam použifých zdrojů informací bez chyb...... X *o f] ne zcela

a úplný? ..,.. X *o I ne zcela

8. Je cizojaryčné resumé bez chyb? ... X ano ! ne zcela

9. Jsou všechny obftvky, tabulky a přílohy nezbytné?..... X *o f] ne zcela

l0. Jsou všechny tabulky, obrázky a přílohy dostatečně kvalifirí?...... X *o ! ne zcela

lt. Je jaryka gramatika prácebezchyb? .......... .... fi ano ! ne zcela

12. Jsou taxonomické pojmy bez chyb? ...,.,.,.. ....,.X *o ! ne zcela

13. Doporučujete práci k obhajobě?. . [l ano

14. Doplňte hodnocení práce:........... ,.............;....... X r.ýborne

! vehi dobře

n dobre

I nevyhovující

15. Do diskuse nawhuji otázku ve znění: Nakolik jsou rybníky ovlivňovány činností člověka, k jakým účelům rybníky
slouží a zdamáme informace o rybí obsádce?

Nedílnou a povinnou součástí hodnocení kvalffikační prdce je slovní vyjtídření se k próci s
podrobným uvedením připomínek a zdŮvodněním navrhovaného hodnocení na samostatném listě
nebo zadní straně tohoto formuláře.
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Pr{ce Jaroslavy 9edeonové navazuje na bakalářskou práci obhájenou v roce 2009.Oproti ní byly
přibranydalší lokality a na lokalitágh původních bylopokačováno ve sledováni. Vli§ledkem jé "
podrobná,a pečl.ivě zpracóvaná]§tdie.algoflórv vyb aných,rybníků (autorka deterlnjnorra.la.265 ,

taxonů,,což je úot}_hodný pqč,et).doplněná_o data _z rněření chernicko'-fyzikálníeh parametrů vodý.
An3lýz9u y.slovnráním dat'se pak uut9$1 4ýrá v kapjt9!9 $skuse a t o n7'7,+ sqanác!, DiskuŠe je
vrgerpávající, s jasn;imi závéry apřehledně zpracovaná. Diplomovoúpráci Jaroslavy Gedeonové-
hodnotím jako velmi zdařilou a podle toho také navrhuji hodnocení.
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