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Autorka předložené diplomové práce odvedla velké množstvípráce, kterou dokládá vysoký počet
prozkouman;ých.lokalit (1O) u sebraných jedinců vodních, ale i suchozemských mCŘySÚ QsZO
schránek v rámci 38 druhů). Autorka, zde zúroěila zkušenosji z předchozi bakaláŤské práie, nd, ieiiz
vý^zklrm nav,žnala 1tim jej p9ds]atným způsobem rozšířila. Skoda jen, že neprovedla také podróbný
pruzkum nahých plžů,čimžby byl průzkum úplný. Velice pěkné provedení práce narušujďjen malé
množstvíchyb 1.t9 jak glamatických, tak i v odborných názvech. Komplexnost této práce pořlporuje i
dq!ře sepsaná diskuze, kde své ýsledky. autorka porovnává s dříve provedenými-pruzliumý nejen
v Plzni, ale i na podobných lokalitách v CR. Také grafická stránka práce je zdařilá až na provedéní
tabulky v Příloze 6, kteráje psana velice malým písmem, a tak se stává nepřehlednou. Ňa druhou
stranu musím autorku pochválit za fotograťtcképřílohy, kde jsou zobrazeny jednak jednotlivé
lokality, ale i velké množstvíulit sebraných měkkýšů.
Zmého posudku plyne, že je tato diplomová práce kvalitní a proto ji doporučuji k obhajobě a i přes
některé chybyji hodnotím stupněm výborně.

