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zadánímpráce?
fi ano
.. fi nechybí
2. Nechybí v práci formulář Zadání ? ..................
. . Xnechybí
Nechybívpráci Prohlášení?........,..........
Nechybí v práci Obsah ? ...........,.,.,..
fi nechybí
Nechybí v práci kapitola Literatura?
fi nechybí
3. Je členěnípráce logické a přehledné?
fi ano ! ne zcela
4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněnými závéry't
n *o fi ne zcela
5. Je kapitola závěr jasně formulovaná?..................,
! ano fi ne zcela
6. Jsou správně citované zdroje informací v textu práce?
n *o fi ne zcela
7. Je seznam použitých zdrojů informací bez chyb......
f] ano I ne zcela
..... ! ano
a úplný?
fi ne zcela
... f] ano
8. Je cizojazyčné resumé bez chyb?
fi ne zcela
9. Jsou všechny obráz§,tabulky a přílohy nezbytné?.....
X *o ! ne zcela
10. Jsou všechny tabulky, obrázky a přílohy dostatečně kvalitní?
[ ano ! ne zcela
.. ! ano
11. Je jaryka gramatika prácebez chyb? ...........
fi ne zcela
12. Jsou taxonomické pojmy bez chyb?
f] ano fi ne zcela
. X ano
13. Doporučujete práci k obhajobě?.
. f] yýborně
14. Doplňte hodnocení práce:...........
E velmi dobře
fi aoure
1. Jsou v souladu titul a obsah práce se
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f]nevyholující

15. Do diskuse navrhuji otázkl ve znění:

V přílohách 3 a 4 bakalářské práce uvádí autorka tabulky s četnostmi zaznamenaných druhů
jednotlivých odběrových termínech. Vzhledem k tomu, že hodnocení těchto údajův práci chybí,
chtěla bych požádat o jejich zhodnocení v rétmci diskuse.

v

Nedílnou a povinnou součdstíhodnocení kvalijikační práce je slovní vyjdclření se k prdci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvoclněním navrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohoto formulúře,
Předložená práce Zuzany Livinkové se zabývástudiem ř3s9.vé, a sinicové diverzity,ve dvou
rybnících v přírodnim parku Manětínská (Plzeň-sever.). Práce je přehledně členěna na kapitoly (úvod,
ďharakteristika území,ieoretická část. metodika. výsledky. disluse. závěr. resumé" použitá literatura).
V teoretické části piá.. ," studenti<a snažila- charaktérizovat rybníky a jejich historii, dále pak
společenstva organiimů. které toto prostředí obývají.
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její náplni radcji přesunula do kap. Diskuse,
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