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15. Do diskuse nawhuji otázku ve mění: Prosím autorku aby dovysvětlila obrázky č.2,3,4 (viz slovní vyjádření).

NedíInou a povinnou součtístí hodnocení kvaliftkační prdce je slovní vyjádření se k prdci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformuldře.
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Předkládaná bakalářská práce Kateřiny Čechové je práce rešeršního typu, ve které se autorka
za;méŤilanazírmrpování koncepce aprezentace tropických (či spíše exotických) plodin v učebnicích a
encyklopedíích. Analýze podrobila celkem 71 publikací,v niclžnalezlacelkem 182 taxonů.
Výsledkem analýzy jsou komentované soupisy druhů, plodů, áodnocení nejčasteji a nejvzácněji
uváděných druhů, informace o vyrržití a původu druhů atd., které jsou zachyceny v poměrně
podrobné diskusi.
V prácijsem nalezla některé nedostatky:
ZÍormálruch nedostatků je to především urěité množství překlepů (či spíše chybějících písmen) a
nepřesných vyjádření. DáIeúzké řádky pod názvem kapitoly ataké chybný způsob popisoviání _ _

obiázků v přílóhách. Výhrady mám také k popisu grafu - neni zde zřejmé, co je vynášeno na svislé
ose. U grafu č. 1 se dublují data s předcházející tabulkou
Předkládanou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm velmi dobře.


