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

2. Nechybí v práci formulář Zadání? fi nechybí

Nechybí v práci Prohlášení ?..........,........ . X nechybí

Nechybívpráci Obsah? finechybí
Nechybi v práci kapitola Literatura? fi nechybí

3. Je členění práce logické a přehledné? X ano ! ne zcela

4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněnýmizávěry? ! ano fi ne zcela

5. Je kapitola závěr jasně formulovaná?........,.......... X ano ! ne zcela

6. Jsou správně citované zdroje informací v textu práce? X ano ! ne zcela

7. Je semam použitých zdrojů informací bez chyb...... ! ano fi ne zcela

a úplný? ..... fi ano ! ne zcela

8. Je cizojazyčné resumé bez chyb? ... ! ano ! ne zcela

9. Jsou všechny obrázky, tabulky a přílohy nezbytné?..... X *o ! ne zcela

10. Jsou všechny tabulky, obrázky a přílohy dostatečně kvalitní? fi ano ! ne zcela

ll. Je jaryk a gramatika prácebez chyb? ....,...... .... I ano ! ne zcela

12. Jsou taxonomické pojmy bez chyb? .......... ....,.. ! ano fi ne zcela

13. Doporučujete práci k obhajobě?. ..X *o
14. Doplňte hodnocení práce:........... .. ! qýbomO

fi velmi dobře

! dobre

! nevyhovující

15. Do diskuse navrhuji otázktl ve znění: ........Které ínvaznirostliny vidíte v Karloqých Varech jako nejproblematičtější?
Jak se daří likvidovat bolševník velkolepý?

Nedílnou a povinnou součástí hodnocení kvaffikační práce je slovní vyjádření se k prúci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformulúře.

Bakalantka vypracovala práci na 38 číslovaných stranách doplněných četnými přílohami. Práce se zabývá ruderální

vegetací vybrané části Karlových Varů.

Kriticke připornínky:

|.VdiskirsianařaděclaIŠíchmístchybícitace.

2. Sloučenou kapirolu Závěr a diskuse spiše vnílnárn.jako závěr.
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3. Braun - Banquetovy petičetné stupnice.

4. Nepřesnosti v latinslcých názvech rostlin - Salix caprea, Magnolia x soulangealrd, SubSP., sP., Artemisia,

Robinia pseudacacia.

5. Nejednotnosti v literatuře.

Formální stránka:

Po formá]ní stránce práce splňuje podmíŇy kladené na bakalářské práce, je přehledně Členěna, tabulek a map. MnoŽství

překlepů a nepřesnostíje akceptovatelné pro tento typ prací (např. s. 5: nevhodné k, s, 6: tyto (tato),

Studentka prokázalaschopnost Samostatně pracovat v terénu, S pouŽitím literatury ana|yzovatterénní data a formulovat

závéw.
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