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zadánimpráce?
fi ano
.X nechybí
2. Nechybí v práci formulář Zadání ?,...,.....,....
. .. .. X nechybí
Nechybí v práci Prohlóšení ? .......,...........
fi nechybí
Nechybí vpráci Obsah?
fi nechybí
Nechybí vpráci kapitola Literatura?
fi ano ! ne zcela
3. Je členěnípráce logické a přehledné?,
.......... fi ano I ne zcela
4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněnými závěry? ......
.................. fi ano f] ne zcela
5. Je kapitola závěr jasně formulovaná?
X *o f] ne zcela
ó. Jsou správně citované zdroje informací v textu práce?
......... ! ano
fi ne zcela
7. Je seznam použirých zdrojů informacibezchyb ..,..........
..-.,...............! *o
fi ne zcela
a úplný?.......
... fi ano
f| ne zcela
8. Je cizojazyčné resumé bez chyb?
X ano ! ne zcela
9. Jsou všechny obrázky,tabulky a přílohy nezbyťné?....
X *o ! ne zcela
10. Jsou všechny tabulky, obrázky a přílohy dostatečně kvalitní?
....! ano fi ne zcela
11. Je jazyk a gramatika prácebez chyb? ..........
..,.... ! ano
fi ne zcela
12. Jsou taxonomické pojmy bez chyb? ....,.,...
.. fi ano
13. Doporučujete práci k obhajobě?.
D výborne
14. Doplňte hodnocení práce:.,.........
fi velmidobře
l. Jsou v souladu titul

Dn.

a obsah práce se

D
chybí !
chybí !
chybi !

chybí

Dn.

!n.
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f]n.

!n"
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.

I
!

aoure

nevyhovující

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

Malesicích našla.

Nedílnou a povinnou součástíhodnocení kvalifikačníprdce je slovní uyjddření se k práci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněnímnavrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformulářeBakalantka vypracovala práci na 46 číslovaných stranách, doplněnou 13 stranami příloh. Studuje ruderální flóru
plzeňské čtvrti Malesice. Práce využívákombinace klasických §tocenologických metod s fytogeografickými
metodami. Předkládaná studie je součástí rnýzkumu ruderální flóry celé Plmě.

ad 7: chybí číslastran, date mezi předposledním a posledním autorem se píšea nebo et, např. Čemý, .,., na s. l5: citace

Pešek l986 chybí v soupisu literatury. V citacích v textu jsou mačnénejednotnosti, misty je mezi jménem autora a
rokem čárka, jinde ne. Kumpera (s. l3) chybí v soupisu literatury

ad |2: Tara,tacum sect. Ruderalia,ne jak píšeautorka

Formální stránka:
Práceje přehledně členěn4 je doplněna řadou grafů, tabulek

a mapek.

K práci mám několik připomínek:

předposlední odstavec, poslední řádek tokůpodobně - bezmez-ery
s. l0: (l753 - chybí konec ávorky...
s. ll: předposlední odstavec: Plzeň- Sever, sever se píšes malým písmenem
s. l8: mezi číslema zkratkou hodiny h se píšemezera, taktéžpřed mm
s. 22,

Sfudentka prokázala schopnost samostatně pracovat v terénu, orientovat se v taxonech ruderální flóry a s použitím
literatury získaná data syntetizovat a vytvářet mapy s použitím
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