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15. Do diskuse nawhuji oázku ve znění: ........Vysvětlete vývojové trendy ruderální flóry v Blovicích? Jaké invamí druhy

Neďílnou a povinnou součóstí hodnocení kvaliJikační prdce je slovní vyjúdření se k prdci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hoďnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformuláře.

Bakalantka vypracovalapráci na 41 číslované straně a řadě nečíslovaných příloh. Studuje ruderální

flóru a vegetaci města Blovice. Práce je srovnávací studií. Porovnává 4 studovaná období. Práce

použivá standardní metodiku, což umožňuje srovniiní dat se staršími údaji.
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Klotz, apod.

Studentka prokázala schopnost samostatně pracovat v terénu, orientovat se v taxonech ruderální vegetace a s použitím
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literatury zlskaná data syntetizovat.
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