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l. Jsou v souladu titul a obsah práce se zadáním práce? fi ano

2. Nechybí v práci formulář Zadání ? fi nechybí

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

Nechybí v práci Obsah? fi nechybí

Nechybí v práci kapito|a Literatura? ......... X nechybí

3. Je členění práce logické apřehledné? fi ano ! ne zcela

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

5. Je kapitola závěr jasně formulovaná?................... fi ano ! ne zcela

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

7. Je semam použitých zdrojů informací bez chyb...... ! ano fi ne zcela

a úplný? .,... ! ano [] ne zcela

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

9. Jsou všechny obrázky, tabulky a přílohy nezb3rIné?..... fi ano ! ne zcela

10. Jsou všechny tabulky, obrázky a přílohy dostatečně kvalitní?....... X ano ! ne zcela

1l. Je jazyk a gramatika prácebez chyb? ......,..., ..,. X ano ! ne zcela

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

13. Doporučujete práci k obhajobě?. .. X ano

14. Doplňte hodnocení práce:........... .. X lýborne

! velmidobře

! dobre

! nevyhovující

15. Do diskuse nawhuji otázku ve znění: ........Jak ovlivňuje pohraniční poloha města jeho ruderální vegetaci?

Nedílnou a povinnou součústí hodnocení kvalffikační próce je slovní vyjúdření se k prdci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformulúře.

Bakalantka lypracovala práci na 39 číslovaných stranách doplněných četnými přílohami. Práce se zabývá ruderálni

flórou města Domažlice. Řeší problematiku ruderální flóry, pěstovaných druhů a v neposlední řadě invazních druhů.

Autorka se v diskusi pokusila o porovnání s ruderální flórou rněsta l(dyně.

Kritické připolninky:

l. Na některých místech textu chybí citace (např.. Hanzlíková. 2004, s,9)
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2. Citace Pyšek et Prach, 1997, Grime, l979, Raunkier, 1905, chybí v soupidu literatury.

3, Literatura neni Ťazena abecedně.

Formální stránka:

Po formální stránce práce splňuje podmínky kladenó na bakalařsk é práce,ie přehledně členěna, tabulek a map. Množství
překlepů a nepřesnostíje akceptovatelné pro tento §p prací.

Studentka prokázala schopnost samostatně pracovat v terénu. S použitím literafury analyzovat terénní data a formulovat
závěry.
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