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

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

Nechybívpráci Prohlášení?........,.......... . . Xnechybí

Nechybí v práci Obsah ? ...........,.,.,.. fi nechybí

Nechybí v práci kapitola Literatura? fi nechybí

3. Je členění práce 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

a úplný? ..... ! ano fi ne zcela

8. Je cizojazyčné resumé bez chyb? ... f] ano 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

11. Je jaryka gramatika prácebez chyb? ........... .. ! ano fi ne zcela

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

13. Doporučujete práci k obhajobě?. . X ano

14. Doplňte hodnocení práce:........... . f] yýborně

E velmi dobře

fi aoure

f]nevyholující

15. Do diskuse navrhuji otázkl ve znění:

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

Nedílnou a povinnou součdstí hodnocení 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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\
iednoznačném určení pomocí morfologických kritérií. neodpovídajÍ. dalŠÍm ÚdajŮm. uváděným

';řř;"ň:l;i;j;;tr:ode nre-i. nu r.ři8Á js.ou druhy nacházeny, 
"či. 

oblast ýskytu druhŮ aPod,

ó"r"" ř"piidr" úvót 
"rŇ.a"rn 

k její náplni radcji přesunula do kap. Diskuse,

po obsahové stránce je práce chudá. Je vidět, že autorka během dvouletého P+rkY.n}
nezískala dostatečn} ;Jhl;á:;diórti .tótóéie,_objelují se problémy s,užíváním některýct.P.ojt"ý

a problémy ana|ýz!;ňiJ;y iirt unýó-ň áír úl.: portiádárn 3áketotiv zhodnocení rlýsledkŮ

zaznamenávané četnosti zaznarrlerrarri,.ň a*ň,i g?itotrý 3 a 4), Táto část prlce tak zistává zcela

nevyužita, ač by ;;ú plfi;1 !1i,iráua uýri"Čt y a,Í<onkrétírější charakteristiku rozvoje místní

řasové mikroflóry a to mnohem lépe n"zllruŽnu^eianásezónní dYnamika těchto organismŮ,

Přínos práce vidím zejménav.tom, že týo lokality dosud.nebyly algologi9ry.7Tupovény a

předlozená piař" tui.,-Jir":éiii"ústi ó díverzítě organismů v mělkých vodních nádržích.

I přes uvedené nedostatky se studentkq.pgmŤTě. {obře_yyr9v.nala 
s determinací zástupců a

zv|ád1a terénní dil ;r'á";.*Ěr'á"i áópÓ*e":i k obhajobě. VŽhledem ke značnému mnoŽství

i".-ár"rór, ótýu u,iuuůi obsahové stránóe práce navrhuji známku dobře,
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