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1. Jsou v souladu titul a obsah práce se zaďánim práce? fi ano

2. Nechybí v práci formulář Zadání ?....... fi nechybí

Nechybívpráci Prohlášení? . ..X nechybí

Nechybí v pníci Obsah ? ..,... ...X nechybí

Nechybívprácikapitola Literalura? . , ...Xnechybí

3. Je členěni práce logické a přehledné?. ,........,....... X ano ! ne zcela

4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněnými závěry?,,.,.. ..........l *o fi ne zcela

5. Je kapitola závěr jasně formulovaná? n *o fi ne zcela

ó. Jsou správně citované zdroje informací v textu práce? D ano fi ne zcela

7. Je semam použifých zdrojů informacibez chyb .....,....... ......... f] ano fi ne zcela

a úplný?........ fi ano ! ne zcela

8. Je cimjazyčné resumé bez chyb? ...! *o fi ne zcela

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

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

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

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

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

14. Doptňte hodnocení práce:,.......... .. I rrýborne
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fi velmidobře

! aoure

! nevyhovující

15. Do diskuse navrhuji otázku ve znění: ........Vysvětlete, jak se změnila lokalita oproti předchozím v,ýzkumům a jaký
management nawhujete, aby nedochazelo k negativním změnám na lokalitě. V úvodu píšete, že data budou dale
využivánaAoPK, byla práce AOPK nějak podporována?

NedíInou a povinnou součástí hodnocení kvaliftkační próce je slovní vyjddření se k práci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformulóře.

Bakalantka vypracovala práci na 75 číslovaných stranách a 4 stranách nečíslovaných příloh.

Formální stránka:

s. 9, 1. ř.: Kubátův klíčke.., 2. odst.: abundance je kombinovaná stupnice početnosti a pokryvnosti

s. l9: místo pomlček jsou používány rozdělovníky



s. 56, l. odst. je uváděn již v metodice, zde se zbyečně opakuje

s. 66: počáteční písmena českých názvů rostlin se piší s malým počátečním písmenem

ad 7: citacejsou součástí vědy, např. s. l l, odst. l, posl, ř., atd.; pokud není citováno vice autorů stejného příjmení,
neuvádí se v textu v citaci iniciála křestního jména (např. s. 14, posl. ř.).

aď 8:2. ř.: locality namísto location, species of vascular plants (kinds of higher plants, 9 species are (ne is)

aď 12: s. 42: Polytrichum piliferum, s. 47: Climatium ne Climacium, s. 57: polytrichum veké poč. písmeno

Studentka prokázala schopnost samostatně pracovat v terénu a terénní práci rozhodně nešidila, na lokalitu dojíštěla 2x
měsíčně po dobu dvou vegetačních sezón. S použitím literatury se pokusila získaná terénní data analyzovat. Rovněž v
práci podrobně popisuje management na lokalitě, což svědčí o autorčině svědomitém přístupu ke zpracovávané
problematice. Škoda, že se nepokusila více vyjádřit nlény ve vegetaci mezi zkoumanými obdobími a nastínit další vývoj
na lokalitě.
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