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Titul: Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem nainvaml drulry v Plzni-malesisích, mapové listy: Sříbro 1-214 a

Sťíbro 0-213

Autor práce: Markéta Bezuchová

Autor posudku: Mgr. Tomáš Kučera (oponent)

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

2.Nechybívpráciformulář Zadání? finechybí
Nechybí v práci Prohlášení? .. . ..X nechybí

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

Nechybívprácikapitola Literatura? fi nechybí

3. Je členěnípnáce logické apřehledné? fi ano ! ne zcela

4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněn;ýmizávéry? fi ano ! ne zcela

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

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

7. Je semam použiť,ých zdrojů informací bez chyb.,.... X uoo ! ne zcela

aúplný? .....! *o I ne zcela

8. Je cizajazyčné resumé bez chyb? - Nejsem kompetentní toto posoudit. ... ! ano ! ne zcela

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

10. Jsouvšechnytabulky, obrázkyapřílohydostatečněkvalitní?..,... I ano I nezcela

ll. Je jazyka gramatika prácebez chyb? .......... ...X *o ! ne zcela

12. Jsou taxonomické pojmy bez chyb? ......,... ...,. X *o ! ne zcela

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

! vehi dobře

! dobre

! nevyhovující

15. Do diskuse nawhuji otázku ve znění: Podle jalcých kritérií byly vybrány ,,vzácné druhy"?
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Nedílnou a povinnou součtístí hodnocení kvaffikační práce je slovní vyjtídření se k próci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformulúře.

podpis: a



Hodnocení Bakalářské práce Markéty Bezuchové

Diplomová práce má 46 stran textu, a dále Přílohy, obsahujících Tabulky a mapky se zákresem
vYskytu invazních druhů.

Cílem práce bylo podle standardní metodiky zmapovat ruderální flóru a vegetaci v Malesicích.
Autorka nalezlav tzemí 279 druhů vyšších rostlin, z toho 10 invazních druhů, jejichž výskyt byl
zaznamenándo mapy.

Autorka ptokázalaschopnost pracovat v terénu, znalost dťuhů vyšších rostlin i schopnost data
syntetizovat. Zacenné považuji zejménavytvoření mapek v prostředí GIS, a také srovnání
studovaného tzemí s dalšími podobně zpracovan;ými mapovlimi listy (Pacovská 20t2 - tato práce
však není uvedena v semamu použité literatury!).

Práce splnila všechny stanovené cíle a doporučuji ji k obhajobě.

T. Kučera, oponent.


