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l. Jsou v souladu titul a obsah práce se zaďánímpráce? X ano

2. Nechybí v práci formulář Zadání? fi nechybí

Nechybí vpráci Prohlášení? X nechybí

Nechybí vpráci Obsah? fi nechybí

Nechybí vpráci kapitolaliteratura? fi nechybí

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

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

5. Je kapitola závěr jasně formulovaná?..,,...,......,.... X *o I ne zcela

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

7. Je seznam použidch zdrojů informací bez chyb.,.... f] ano I ne zcela

a úplný? .,... I ano fi ne zcela

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

9. Jsou všechny obrénky,tabulky a přílohy nezbytné?..... fi ano ! ne zcela

10. Jsou všectrny tabulky, obrázky a přílohy dostatečně kvalitní? X urro ! ne zcela

ll. Je jazyka gramatika práce bez chyb? ...,....., ..... ! ano fi ne zcela

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

13. Doporučujete práci k obhajobě?. .. fi ano

14. Doptňte hodnocení práce:........... ., ! výbomě

X velmidobře

! dobre

! nevyhovující

15. Do diskuse nawhuji otázku ve znění: ........Byly nalezeny nějaké vzácné druhy pro Plzeň? Co míníte vy,jádřením na s.

7, že druhový soupis, kter,ýjste pořídila není kvantitativní, vždyť používáte abundanční stupnici?

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

Bakalantka vrypracovala práci na 49 číslovaných stranách doplněných četnými přílohami, Práce se zabývá ruderální

flórou Plzně - Křimic.
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1 . Na řadě míst jsou nepřesnosti v citacích. Citace je součastí věty a tečka j e až zacitacÍ, s, 20: PYŠek 200l 
' 
PYŠek

a Tichý 2001, Grime 1979, nejsou v soupisu literatury,

2. Nepřesnosti v 
'atins§ých 

názvech rostlin - Impatiens glanulifera, Reinoufria' Charophyllum' Robinia

pseuacacia, Roninia.subsp. se nepíše kurzivně, české názvy rostlin se píší s počátečním malým písmenem,

3.s.10:legendamužebýtsoučástímapy'nenipoťeba,abybylauváděnajakosamostatn]ýobrázek.

4, Nejednotnosti v literatuře,

;:Tffi'#;:" práce splňuje podmí1y_,|]::::::*1Tii;|;fiT;jiffiť:9:ffi*. 
doPlněna maPami a

tabulkou. Množství překlepů a nepřesností je 
"t 

.pr""",.r"é pro tento ryp ;;;Ji(;;př. s, 7: krinicích, s, 9: komlPexem)'

studentka prokáza|aschopnost samostatně pracovat v terénu. s použitím literatury analyzovat terénní data a formulovat

závéry.
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