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1. Jsou v souladu titul a obsah práce se zadánímpráce? X *o
2. Nechybí v pnáci formulař Zadání? fi nechybí

Nechybí v práci Prohlašení ? ........ X nechybí

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

Nechybí v práci kapitola Literatura? fi nechybí

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

4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněnými závěry? X *o ! ne zcela

5. Je kapitola závěrjasně formulovaná?,.................. X *o ! ne zcela

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

7. Je sezram použifých zdrojů informací bez chyb,..... f] ano fi ne zcela

a úplný? .,... D *o fi ne zcela

8. Je cimjazyčné resumé bez chyb? ... D *o fi ne zcela

9. Jsou všechny obrávky, tabulky a přílohy nezbytné?..,.. X *o I ne zcela

10. Jsou všechny tabulky, obrávky a přílohy dostatečně kvalitni?..,.... X *o ! ne zcela

11. Je jazyka gramatika prácebez chyb? ........... ... ! uno ffi ne zcela

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

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

fi vehi dobře

! aoure
' ! nevyhovující

15. Do diskuse nawhuji otázku ve znění: ...,....Charakterizujte vzácné druhy pro plzeňskou ruderální flóru, které jste v
Malesicích našla.

Nedílnou a povinnou součústí hodnocení kvalffikační práce je slovní vyjúdření se k práci
s podrobným uvedenímpřipomínek a zdůvodněním navrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformuláře.

Bakalantka vypracovala práci na 48 číslovanýcb stranách, doplněnou řemi přilohami. Studuje ruderální flóru plzeňské

čtvrti Malesice. Práce vylžívákombinace klasických ltocenologických metod s §togeografickými metodami.

Předkládaná studie je součástí výzkumu ruderální flóry celé Plzně.
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aa +zi'Da;ctitis+ oáctylts, Eltxigia., Elytríďa,české názvJ a {ruhové epit9to1 odbornýctr nazvŮ se píší s počátečním

malý.m písmenem, Echinocystis lopata - lobiata, Robinia pseudoacacia - R pseudaéacia, krvavec totem - k. toten

Formální stránka:

Práceje přehledně členěn4 je doplněna řadou grafil, tabulek a mapek.

s. 1l, s. 22: mezi číslem a zkratkou cm, ílm se píše mezeta
s. 20: u odkazu na Obr. chybí číslo obrázku, na kterýje odkazováno

Studentka prolázalaschopnost samostatně pracovat v terénu, orientovat se v taxonech ruderální flóry a s použitím

literatury zlsl<anádata syntetizovat a vytvářet mapy s použitím GIS. Í (
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