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Ned.ílnou & povinnou součástí hodnocení kvalifikační práae je slovní uyjódření se k práci
s podrobným uvedením připomínek a zlůvodněním nuvrhovaného hod,nocení nu §amo§tatném

listě nebo zadní straně tohotoformulúře

Bakalantka vlpracovala pníci na 72 číslovaných stranách včetně příloh. Studuje rudenílní flóru plzeňské čtvrti Slovany.

práce vnržívá kombirnce ktasic§ch §tocenologických metod s §togeografic§ými metodami. Předkládana studie je

součástí výzkumu ruderalní flóry celé Plzně.
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§trrdentka, prskááta schop.,qo§t ffios+qí. prycovat v teÍlgrq , orientÓÝát se v taxoneeh :nÉěí*ll}Í Ý§§ďa§e] a s pouŽitÍm

tteratŇ zisra*t, datd'syntetizovat'a',v$vářet inapy s použitím GI S.
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