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

1l. Je jazyka gramatika prácebez chyb? ,.......... ... fi ano f] ne zcela

12. Jsou taxonomické pojmy bez chyb? .,........ .,.... fi ano ! ne zcela
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15. Do diskuse nawhuji otázku ve znění: .......,Plzeň je specifická tim, že v těsném kontaktu městské aglomerace se

nacházejí polopřirozené biotopy, jako např. Bolevecká rybniční soustava. Vysvětlete, jak se projevuje ruderalizace právě
v těchto místech,

Nedílnou a povinnou součdstí hodnocení kvaliftkační prdce je slovní vyjádření se k prdci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hodnocení na samostaíném
listě nebo zadní straně tohotoformultúře.

Diplomantka vypracovala práci na 5ó číslovaných stranách, doplněných 24 stranami pří|oh, Studuje ruderální flóru a

vegetaci plzeňské čtwti Bolevec. Práce využívá kombinace klasických ýtocenologických metod s fotogeografickými

metodami. Předkládaná studie je součástí výzkumu ruderální flóry a vegetace celé Plmě.
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Práceje přehledně členěna,je doplněna řadou grafů, tabulek, fotografií a map.

Studéntka prokázalaschopnost samostatlě pracovat v terénu, orientovat se v taxonech ruderální flóry a syntaxonech
synantropní vegetace a s použitím literatrrry získaná data syntetizovat a vytvářet mapy s použitím GlS.
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